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Datum 

2021-06-04 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde  

på distans via teams-möte, tisdagen den 15 juni kl. 17:00 

Kl. 17.00 information: Utvärdering av nuvarande 

kost/lokalvård/vaktmästeriorganisation 

Kl. 18.00 startar ordinarie sammanträde 

 

Observera: Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, 

nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats i Servicekontoret, 

lokal Ugglan plan 2. Övriga ledamöter och ersättare, adjungerade tjänstemän 

samt fackliga företrädare deltar på distans. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar. 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls till Emil Persson Torgerson via e-post: 

emil.persson.torgerson@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2021-06-04 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande personer 

   

2. Fastställande av föredragningslista 

   

3. Information från förvaltningschefen 

   

4. Information om budget 2022:1 Grundskolenämnden 

Dnr 2021-00067 3.5.4.0 1 

5. Budgetuppföljning per maj 2021 Grundskolenämnden 

Dnr 2021-00010 3.5.4.0 1 

6. Fördelning av tilläggsbudget 2021  

Dnr 2020-00007 3.5.4.0 1 

7. Återrapportering av uppdrag: Utbildnings- och arbetsmiljöskuld 

Dnr 2021-00074 3.5.4.0 1 

8. Kvalitetsrapport värdegrund 2021 

Dnr 2021-00066 3.5.4.0 1 

9. Riskanalys 2022 för Intern kontrollplan 2022 

Dnr 2021-00043 3.5.4.0 1 

10. Återrapportering av uppdrag: Organisationsenhet riktad till särskilt 

utmanande barn 

Dnr 2021-00068 3.5.4.0 1 

11. Återrapportering av uppdrag: Undersöka förutsättningar för att organisera 

resursskolor i Borås  

Dnr 2021-00034 3.5.0.1 1 

12. Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

Grundskolenämnden 

Dnr 2018-00105 3.5.4.0 1 

13. Återrapportering av uppdrag: Undersöka förutsättningar för webbsändning 

av Grundskolenämndens sammanträden 

Dnr 2021-00015 3.5.1.0 1 

14. Anslagsframställan ny skola på Gässlösa 

Dnr 2019-00018 3.5.4.25 1 

15. Ansökan bidrag Ekolek barnomsorg AB  

Dnr 2021-00022 3.5.0.3 1 

16. Anmälningsärenden per juni 2021 

Dnr 2020-00150 3.5.4.0 1 

17. Delegationsbeslut per juni 2021 

Dnr 2020-00151 3.5.4.0 1 
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033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00010 3.5.4.0 
 

  

 

Budgetuppföljning per maj 2021 Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapport per maj 2021 för Grundskolenämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Ekonomiskt utfall t.o.m. maj visar på ett överskott motsvarande 8 mkr. Detta 

kommer av att tilläggsbudget har lagts in fördelat över hela 2021. För 2021 

beräknas därför en ekonomi i balans. För buffert har 5/12 delar fallit ut som ett 

outnyttjat överskott motsvarande 6,6 mkr.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Budgetuppföljning per maj 2021.                               

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 
Månadsuppföljning 2021-05 

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

Ekonomiskt utfall t.o.m. maj visar på ett överskott motsvarande 8 mkr. Detta kommer av att 
tilläggsbudget har lagts in fördelat över hela 2021. För 2021 beräknas därför en ekonomi i balans. För 
buffert har 5/12 delar fallit ut som ett outnyttjat överskott motsvarande 6,6 mkr. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 650 952 650 952 0 1 584 769 1 584 769 0 

Statsbidrag 61 885 58 032 3 853 139 573 149 773 10 200 

Ersättning 
Migrationsverk 

3 952 3 208 744 7 700 7 700 0 

Externt sålda 
platser 

4 428 3 375 1 053 8 099 8 099 0 

Avgifter o övr int 63 378 66 449 -3 071 159 478 158 478 -1 000 

Summa 
intäkter 

784 595 782 016 2 579 1 899 619 1 908 819 9 200 

       

Kostnader       

Personal -524 658 -521 300 -3 358 -1 285 109 -1 295 109 -10 000 

Lokaler -73 682 -73 544 -138 -180 645 -180 645 0 

Material -30 295 -33 913 3 618 -78 198 -78 198 0 

Köpta platser -76 639 -76 257 -382 -183 017 -191 017 -8 000 

Skolskjuts -28 130 -28 159 29 -56 472 -57 472 -1 000 

Övr tjänster -42 341 -41 531 -810 -98 629 -98 629 0 

Kapitalkostnad -799 -709 -90 -1 701 -1 701 0 

Buffert 0 -6 603 6 603 -15 847 0 15 847 

Summa 
kostnader 

-776 544 -782 016 5 472 -1 899 618 -1 902 771 -3 153 

       

Resultat 8 051 0 8 051 1 6 048 6 047 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

33 236 25 187  25 187   

2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfallet t.o.m. maj visar på ett överskott motsvarande 8 mkr. 

Förändringen från april kommer av att tilläggsbudget nu har lagts in fördelat över hela året. 

  

Personalkostnad  
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Avvikelsen t.o.m. maj månad är -3 mkr inom personalkostnad. På förvaltningsnivå vägs detta 
underskott upp av obudgeterade statsbidrag såsom skolmiljarden och lärarassistenter. Men det finns 
fortsatt skolor som inte har en ekonomi i balans. 

  

 

Det finns fortsatt ett överskott inom material. Men stor del av skolornas budgeterade materialkonton 
förväntas förbrukas under året. Inom material återfinns även en positiv avvikelse inom livsmedel på 
1 mkr (varav ca 60% härrör sig till grundskola och övrigt förskola). Denna avvikelse kommer av 
minskad produktion i köken då fortsatt flera elever har partiell fjärrundervisning. 

Buffert har nu fallit ut med 5/12-delar dvs 6,6 mkr. Buffert kan komma att utnyttjas för 
volymrelaterade kostnader såsom kunskapsskolans start av ny verksamhet.   

  

2.1.1.2 Prognos 

Inför 2021 beräknas ett underskott motsvarande -25 mkr. Anpassningar planeras på cirka 80% av 
skolorna har effektueras löpande efter att samverkan varit klar. 

I maj beslutades sedan om en tilläggsbudget som reducerar i stort sett alla behov av anpassningar. 
Någon skola kommer att ha kvar delar av anpassningen för att nå samma nivå som övriga skolor vad 
gäller bemanning. Men dessa anpassningar kommer mer av att kostnadsnivås historiskt har legat över 
tilldelad ram än ekonomiskt läge under 2021. Det finns även någon skola som behöver justera sin 
bemanning utifrån aktuellt sänkt elevantal kopplat till kunskapsskolans start av F-3. 

Pågående diskussioner och ärendeframskrivning finns även för engångskostnader såsom extra 
löneutbetalning utifrån HÖK 21 om uppskattningsvis 4 mkr. Det är därför inte beslutat vid 
prognosanalys efter maj om dessa kostnader kommer påverka 2021 tillgängliga medel eller ej. 

För 2021 prognosticeras därför nu en ekonomi i balans.   

  

De 6 Resultatrader som har ett annat värde i prognos gentemot budget beskrivs nedan; 

Statsbidrag +10 mkr 

Vid upprättande av budget var inte statsbidraget skolmiljarden känt. Dessa 6,4 mkr påverkar därför 
2021 positiv. Det var även oklart om statsbidrag lärarassistenter fortlöpte in i 2021. De 3,6 mkr som 
faktureras under 2021 påverkar därför positivt. 
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Avgifter och övriga intäkter -1 mkr 

Raden består av 2 stora delar. 

1. Fakturering till förskolan utifrån faktisk förbrukning. Denna fakturering ligger lägre jfr med budget 
men har inte tagits med i prognos då motsvarande kostnadsavvikelse löpande återfinns dvs lägre intäkt 
= lägre kostnad. 

2. Intäkter från vårdnadshavare som har barn på fritidshem. Dessa avviker från budget då antalet barn 
som nyttjar fritidshem är lägre. Uppskattningsvis kommer detta påverka 2021 med minst 1 mkr i lägre 
intäkter. 

  

Personalkostnad -10 mkr 

Underskott till maj är – 3 mkr. Detta underskott kommer fortsätta under året men är kopplat till att 
skolan får extra intäkter utifrån skolmiljard och lärarassistenter dvs en godkänd avvikelse då både 
kostnad och intäkt ingår i resultatet på skolenheten. Engångsutbetalningen kommer även påverka 2021 
med cirka 4 mkr. 

  

Köpta platser -8 mkr 

En retroaktiv betalning kommer att göras till fristående skolor efter beslut om nya priser kopplat till 
tilläggsbudget. Volymökningen på kunskapsskolan augusti 2021 finns även med i prognosavvikelse. 

  

Skolskjuts -1 mkr 

Utifrån nivå på taxifakturor i mars/april samt förväntad elevökning generellt uppskattas en prognos till 
-1 mkr. De elever som idag har nära till sin skola men har valt kunskapsskolan inför HT 2021 kommer 
få ett busskort vilket kommer att påverka kostnadsnivå för skolskjuts. 

  

Buffert +15 mkr 

Buffert har ännu formellt ej beslutats om att användas. 

  

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 563 769 

Tilläggsbudget 21 000 

  

  

TOTALT 1 584 769 
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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 -958 -984 26 -2 370 -888 

Administration -12 691 -12 992 301 -31 618 -10 988 

Förskoleklass -21 878 -27 182 5 304 -66 673 -22 726 

Särskola -23 145 -20 105 -3 040 -51 313 -21 738 

Grundskola (inkl 
skolskjuts) 

-467 433 -471 577 4 144 -1 146 783 -444 432 

Fritidshem -52 719 -48 456 -4 263 -117 677 -47 590 

Kost och lokalvård -64 449 -63 076 -1 373 -152 488 -64 292 

Korttidstillsyn LSS 371 24 347 0 134 

Buffert 0 -6 603 6 603 -15 847 0 

Totalt -642 902 -650 951 8 049 -1 584 769 -612 520 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Buffert kan användas för volymrelaterade kostnader såsom fler elever i särskola samt kunskapsskolans 
start av F-3 verksamhet. 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets buffert 15 637  15 637 

Tillägg utifrån tilläggsbudget 210  15 847 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa 15 847  15 847 
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3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  
Utfall Månad 

2021 Maj 
Utfall Månad 

2021 April 
Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i grundskola  12 362 12 350 12 350 12 609 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 690 1 693 1 695 1 777 

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  
Utfall Månad 

2021 Maj 
Utfall Månad 

2021 April 
Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 412 1 405 1 403 1 428 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  79 79 76 81 

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  
Utfall Månad 

2021 Maj 
Utfall Månad 

2021 April 
Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i särskola  147 151 126 120 

Antal elever i kommunens särskolor  118 117 112  

113 av de 117 elever som är inskrivna på kommunens grundsärskolor är elever som läser enligt grundsärskolans läroplan. 
Till dessa elever finns 34 elever som går individintegrerat på övriga grundskolor. 
Det totala antalet särskoleelever är 147 elever i maj och detta är en ökning mot maj 2020 från 128 elever 

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  
Utfall Månad 

2021 Maj 
Utfall Månad 

2021 April 
Utfall 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 261 4 337 4 651 4 695 

varav barn i fristående verksamhet  280 276 293 297 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00007 3.5.4.0 
 

  

 

Fördelning av tilläggsbudget 2021  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att fördela tilläggsbudget på 21 mkr till 

verksamhetsområde grundskola och där i en fördelning mellan Centrum för 

flerspråkigt lärande (CFL) 1 mkr och grundresurs elevpeng grundskola 20 mkr.    

Ärendet i sin helhet 

Vid Kommunfullmäktiges möte 2021-05-20 beslutades om en tilläggsbudget till 

Grundskolenämnden. Denna tilläggsbudget beslutades till en nivå motsvarande 

21 mkr. Tillägget är nivåhöjande och återfinns även 2022. 

Efter beslut av budget 2021 har anpassningar påbörjats på cirka 80% av Borås 

Stad skolor inklusive anpassning av CFL. 

20 mkr av tilläggsbudget kommer därav fördelas till Borås stad skolor i den s.k. 

grundresursen för att reducera stora delar av det anpassningsbehov som 

uppkom i budgetarbetet för 2021.  

Ersättning fördelas ut via elevpeng till kommunala och fristående skolor.  

Den del som motsvarar ökningen av elevpeng kommer att betalas ut i maj 

utifrån den elevvolym som varit registrerad på respektive skolenhet. Resterande 

del kommer löpande att betalas ut genom en ökad elevpeng i 

resursfördelningen månadsvis mellan juni och december utifrån aktuell månads 

elevvolym. 

1 mkr av tilläggsbudget kommer att fördelas till CFL för att stärka modersmål 

och studiehandledning. Detta tillägg till CFL kommer minska det 

anpassningsbehov som kommer av minskade statsbidrag inför 2021.                  

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut 2021-05-25. 

Samverkan 

FSG. 
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Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00074 3.5.4.0 
 

  

 

Återrapportering av uppdrag: Utbildnings- och 

arbetsmiljöskuld 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att begära användning av ackumulerat resultat 

motsvarande 12 529 000 kr enligt nedan specifikation.         

Ärendet i sin helhet 

Kompensation inom utbildningsskuld och arbetsmiljöskuld  

Det senaste året har varit väldigt speciellt för grundskolan i Borås. Hela 

organisationen har satts på prov och utmaningarna för både elever och personal 

har varit stora och många. Undervisningen har behövt läggas om i stor 

utsträckning och det har varit svårare än vanligt att säkerställa att alla elever 

hänger med i undervisningen särskilt där fjärrundervisning förekommit men 

också på grund av högre frånvaro både bland elever och bland personal. Det 

har också ställts stora krav på lärarnas flexibilitet och förmåga att snabbt med 

kort varsel planera efter snabbt förändrade förutsättningar. Utifrån detta har  

Grundskoleförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en plan för hur 

utbildningsskulden till elever skall återbetalas. 

Förvaltningschefen har därav i samråd med verksamhetschefer och rektorer 

inventerat innehållet i utbildningsskuld samt arbetsmiljöskuld.  

Inledningsvis är viktigt att betona att det föreligger skillnader mellan på vilket 

sätt pandemin har drabbat respektive område och enhet, både vad gäller 

innehåll och omfattning. Därmed krävs en fördjupad dialog med respektive 

enhetschef om hur och när respektive skuld kan återgäldas. På vissa skolor har 

eleverna kommit relativt skadelösa ur situationen, medan elever och grupper av 

elever på andra enheter drabbats hårt. Likaså är personalen på vissa enheter hårt 

drabbade med hög belastning, medan på andra har personalstyrkan varit i det 

närmaste intakt under året.  

Generellt ser förvaltningen att utbildningsskulden är mest uppenbar på 

högstadiet, d v s de elever som börjar årskurs åtta respektive nio. Denna skuld 

regleras bäst inom ramen för ordinarie skoldag, där klassen ges möjlighet att 

delas på fler lärare. Att utöka timplanen i vissa ämnen och klasser bedöms likaså 

ge effekt.  
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Arbetsmiljöskulden reduceras bäst genom att enheter får möjlighet till fler 

vuxna i klassrummet. Det kan också behövas genomföras gruppstärkande 

aktiviteter och gemensam tid för att återskapa relationer och organisationen i 

övrigt till ett normalläge.  

Medel som avsätts är 8 mkr av det ackumulerade överskottet, som fördelas 

områdesvis utifrån elevpengen. Därefter fördelar VC resurser efter fördjupad 

dialog med rektorerna. Kostnaderna skall vara tydligt öronmärkta för skulderna 

och skall inte innebära någon nivåhöjning, utan insatserna skall vara avslutade 

senast 2021-12-31.  

Identifiering av engångskostnader  

Utifrån uppdrag har en inventering av engångskostnader gjorts och följande 

engångskostnader har identifierats; 

Utifrån HÖK 21 bilag8 kommer en engångsutbetalning motsvarande 2000 kr (2 

800 kr inkl sociala avgifter) per medarbetare göras till medlemmar i 

lärarförbundet och lärarnas riksförbund samt oorganiserade medlemmar som 

återfinns inom avtalsområdet. Denna utbetalning görs i Juni 2021 och beloppet 

kan fastslås tidigast när utbetalning är gjord. Beloppet uppskattas till ca 4 000 

000 kr. 

Under 2021 påbörjas implementation av ny lärplattform. Nuvarande Ping Pong 

kommer att bytas ut då avtalet har nått sitt slut. För att underlätta 

implementationen har en projektledare  anställts på deltid från Juni 2021. 

Kostnaden för denna projektledare beräknas till 300 000 kr varav största del 

kommer att debiteras under 2021. Denna kostnad är ett engångsbelopp under 

2021 då ny lärplattform kommer att förvaltas inom befintlig PM3-organisation.  

Under 2021 har högstadiet bedrivits partiellt med närundervisning och 

fjärrundervisning. För att underlätta det arbete som sker digitalt hos eleverna 

har nämnden köp en utökad Google-licens s.k. Google Enterprise. Kostnaden 

för denna licens under 2021 är 229 000 kr. 

För dessa 4 engångskostnader inklusive utbildningsskuld och arbetsmiljöskuld 

görs en framställan till Kommunfullmäktige att använda ackumulerat resultat.                

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag från Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Datum 

2025-05-25 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00074 3.5.4.0 
 

  

 

Uppdrag: Utbildnings- och arbetsmiljöskuld 

Grundskolenämndens beslut 

Bifalla ärendet i sin helhet.        

Ärendet i sin helhet 

Ordförande presenterar på dagens sammanträde ett förslag till följande 

uppdrag. Det senaste året har varit väldigt speciellt för grundskolan i Borås. 

Hela organisationen har satts på prov och utmaningarna för både elever och 

personal har varit stora och många. Undervisningen har behövt läggas om i stor 

utsträckning och det har varit svårare än vanligt att säkerställa att alla elever 

hänger med i undervisningen särskilt där fjärrundervisning förekommit men 

också på grund av högre frånvaro både bland elever och bland personal. Det 

har också ställts stora krav på lärarna s flexibilitet och förmåga att snabbt med 

kort varsel planera efter snabbt förändrade förutsättningar. Med anledning av 

det ovan anförda får Grundskoleförvaltningen i uppdrag: 

-Att ta fram en plan för hur utbildningsskulden till elever skall återbetalas. 

-Att ta fram en plan för hur arbetsmiljöskulden till personal skall återbetalas. 

I detta sammanhang inventeras också vilka övriga kostnader av engångskaraktär 

som finns planerade för 2021. Av intresse är också att inventera vad som kan 

göras för att långsiktigt frigöra resurser och ökar hela Grundskoleförvaltningens 

effektivitet. Det kan handla om sådant som minskar administrativa bördan i 

form av systemstöd och dylikt. Ovan givna uppdrag skall genomföras med icke 

nivåhöjande insatser under hösten 2021, det vill säga en budget i balans 1 

januari 2022.                

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag Mitt-S samverkan: Utbildnings- och arbetsmiljöskuld.                                 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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RESERVATION 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmår för sitt 

ändringsyrkande. 

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmår för  

ändringsyrkande från SD. 

 

 



Borås 
2021-05-25 

Grundskolenämnden 
Ärende 5. Uppdrag angående 

utbildnings och arbetsmiljöskuld. 
Ändringsyrkande 

 

 
ÄNDRINGSYRKANDE 
 
Sverigedemokraterna föreslår följande textändring  i ärende 5. Uppdrag angående 
utbildnings och arbetsmiljöskuld: 
 
”Ovan givna uppdrag skall genomföras med icke nivåhöjande insatser under hösten 2021, 
det vill säga en budget i balans 1 januari 2022.”    
   
Stryks och ersätts med: 
 
”Samtliga anpassningar pausas till juni månads nämnd i avvaktan på genomlysning av 
möjlighet att använda ackumulerat resultat till engångskostnader, samt eventuella nya 
budgetdirektiv inför 2022, samt inför uppdraget om hur utbildningsskulden bäst hanteras." 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Anders Alftberg   Martin Sörbom 
Ledamot    Ersättare 
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Kvalitetsrapport värdegrund 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten värdegrund 2021.        

Sammanfattning  

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från 

skolklimatundersökningen (brukarundersökningen) som är riktad till elever i 

årskurs 4-6 och 7-9 samt till vårdnadshavare för elever i årskurs F-3. Rapporten 

innehåller även en redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från 

skolor gällande kränkande behandling och diskriminering av elever.               

Ärendet i sin helhet 

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från 

skolklimatundersökningen (brukarundersökningen) som är riktad till elever i 

årskurs 4-6 och 7-9 samt till vårdnadshavare för elever i årskurs F-3. Rapporten 

innehåller även en redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från 

skolor gällande kränkande behandling och diskriminering av elever. 

Enkäten riktad till elever i årskurs 4-9 når en godkänd svarsfrekvensnivå. 

Svarsfrekvens för enkäten riktad till vårdnadshavarna är för låg på 

kommunnivå, därför redovisas inga resultat i rapporten. 

Resultatet för årskurs 4-6 är i stort sett oförändrat på kommunnivå inom 

samtliga områden. För årskurs 7-9 har resultatet ökat mellan två och tre 

procentenheter, vilket pekar åt rätt håll. Det finns relativt stora variationer i 

resultaten från skolklimatundersökningen mellan olika skolor och olika 

årskurser oavsett skolornas storlek, geografiska placering i stad eller på 

landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare områden för 4-6-

skolorna och merparten av 7-9-skolorna. Två skolor i årskurs 7-9 som har högst 

totala resultat ligger i socioekonomiskt svagare områden. Resultat för samtliga 

områden inom värdegrundsarbete är generellt lägre i årskurs 7-9 jämfört med i 

4-6. En del skolor har generellt höga resultat och en del skolor lägre resultat. 

Resultatet för Borås Stad följer den nationella trenden. Skillnader beror i 

huvudsak på hur skolorna bedriver värdegrundsarbetet, organiserar 

undervisning, ger stöd till elever med särskilda behov, skapar ett bra skolklimat 

samt hur skolan organiserar genomförandet av enkäten. 
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Resultatet för elevernas upplevelse av trygghet har ökat med tre procentenheter 

i årskurs 7-9 och är oförändrat i årskurs 4-6 jämfört med 2020. Resultatet för 

studiero har förbättrats med sex procentenheter jämfört med 2020 för skolor i 

årskurs 7-9 och är två procentenheter lägre för årskurs 4-6. Studiero är 

fortfarande den fråga som får lägst resultat inom området ”Trygghet och 

studiero” för både årskurs 4-6 och 7-9. 

Resultatet för området ”Delaktighet” har det lägsta totala resultatet gällande 

medelvärde för både årskurs 4-6 och 7-9 i jämförelse med övriga områden. 

Skolverket och Barnombudsmannen anser att elever känner ökad motivation 

och tillfredsställelse i skolan när de görs delaktiga i undervisningen. 

Generellt sett har 4-6-skolor inom området ”Bemötande” ett högre resultat än 

skolor i årskurs 7-9. Resultatet för 4-6-skolor på kommunnivå ligger i linje med 

förra årets resultat. En viss förbättring har skett på skolor i årskurs 7-9. Trygga 

relationer påverkar kunskapsutvecklingen positivt. Lärare och skolledare 

behöver arbeta för ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer med och 

mellan eleverna. 

För att förbättra resultaten ska huvudmannen arbeta med ett antal åtgärder som 

redovisas i kapitel 9. Huvudmannen har också gett förslag för skolornas 

fortsatta arbete som redovisas i kapitel 10. 

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport värdegrund 2021. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Värdegrund 2021 

Sammanfattning 
Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från skolklimatundersökningen 
(brukarundersökningen) som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt till 
vårdnadshavare för elever i årskurs F-3. Rapporten innehåller även en redovisning av 
till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande kränkande behandling 
och diskriminering av elever.  

Enkäten riktad till elever i årskurs 4-9 når en godkänd svarsfrekvensnivå. 
Svarsfrekvens för enkäten riktad till vårdnadshavarna är för låg på kommunnivå, 
därför redovisas inga resultat i rapporten.  

Resultatet för årskurs 4-6 är i stort sett oförändrat på kommunnivå inom samtliga 
områden. För årskurs 7-9 har resultatet ökat mellan två och tre procentenheter, vilket 
pekar åt rätt håll. Det finns relativt stora variationer i resultaten från 
skolklimatundersökningen mellan olika skolor och olika årskurser oavsett skolornas 
storlek, geografiska placering i stad eller på landsbygd samt socioekonomiskt starka 
respektive svagare områden för 4-6-skolorna och merparten av 7-9-skolorna. Två 
skolor i årskurs 7-9 som har högst totala resultat ligger i socioekonomiskt svagare 
områden. Resultat för samtliga områden inom värdegrundsarbete är generellt lägre i 
årskurs 7-9 jämfört med i 4-6. En del skolor har generellt höga resultat och en del 
skolor lägre resultat. Resultatet för Borås Stad följer den nationella trenden. Skillnader 
beror i huvudsak på hur skolorna bedriver värdegrundsarbetet, organiserar 
undervisning, ger stöd till elever med särskilda behov, skapar ett bra skolklimat samt 
hur skolan organiserar genomförandet av enkäten. 

Resultatet för elevernas upplevelse av trygghet har ökat med tre procentenheter i 
årskurs 7-9 och är oförändrat i årskurs 4-6 jämfört med 2020. Resultatet för studiero 
har förbättrats med sex procentenheter jämfört med 2020 för skolor i årskurs 7-9 och 
är två procentenheter lägre för årskurs 4-6. Studiero är fortfarande den fråga som får 
lägst resultat inom området ”Trygghet och studiero” för både årskurs 4-6 och 7-9. 

Resultatet för området ”Delaktighet” har det lägsta totala resultatet gällande 
medelvärde för både årskurs 4-6 och 7-9 i jämförelse med övriga områden. Skolverket 
och Barnombudsmannen anser att elever känner ökad motivation och tillfredsställelse 
i skolan när de görs delaktiga i undervisningen.  

Generellt sett har 4-6-skolor inom området ”Bemötande” ett högre resultat än skolor i 
årskurs 7-9. Resultatet för 4-6-skolor på kommunnivå ligger i linje med förra årets 
resultat. En viss förbättring har skett på skolor i årskurs 7-9. Trygga relationer 
påverkar kunskapsutvecklingen positivt. Lärare och skolledare behöver arbeta för ett 
tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer med och mellan eleverna.  

För att förbättra resultaten ska huvudmannen arbeta med ett antal åtgärder som 
redovisas i kapitel 9. Huvudmannen har också gett förslag för skolornas fortsatta 
arbete som redovisas i kapitel 10.  
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Värdegrund 2021 

1 Inledning 
Denna kvalitetsrapport för värdegrundsarbetet 2021 är en del i huvudmannens 
uppföljning och analys av Grundskoleförvaltningens arbete inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsrapporten Värdegrund upprättas varje år.  

Kvalitetsrapporten baseras främst på elevernas svar i skolklimatundersökningen 
(brukarundersökningen). Av den anledningen presenteras elevernas svar för årskurs 4-
6 och 7-9 först och därefter presenteras grundsärskolans svar då denna verksamheter 
har lägre elevantal. 

Rapporten består av: 

• Resultat gällande värdegrundsfrågor från skolklimatundersökningen, riktad till 
elever i grundskolan och grundsärskolan i årskurs 4-6 och 7-9 samt 
svarsfrekvens för brukarundersökning riktad till vårdnadshavare som har 
elever i årskurs F-3. 

• Redovisning av inkomna anmälningar till huvudmannen gällande kränkande 
behandling och diskriminering av elever. 
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2 Skala och definition 

 Färgskala  
46 

8 
32 
3 
1 
1 

17 

 

Resultaten färgsätts utifrån en gradering där lägst resultat har en mörkröd färg och 
högst resultat en mörkgrön färg. Färgskalan tar endast hänsyn till resultaten per 
kolumn och visar på spridningen inom en fråga. De mellanliggande resultaten färgsätts 
med ljusare nyanser av grönt och rött. Detta innebär dock inte alltid att rött signalerar 
att åtgärder behövs, utan visar det lägsta resultatet i respektive tabell. Grönt visar det 
högsta resultatet i respektive tabell men det betyder inte att åtgärder inte behöver 
vidtas. 
  

 Definition av godkänd nivå av svarsfrekvens   
Ett vedertaget mått 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 under 50 procent i svarsfrekvens bör man inte försöka sig på några 
kvantitativa analyser överhuvudtaget då resultaten har för stor statistisk osäkerhet”.1  
 
 
  

                                                      
1 Moore, N. (2000) How to do research: the complete guide to designing and managing research projects. 3:e uppl. 
Library Association Publishing. London 
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3 Skolklimatundersökningen elever årskurs 4-6 

 Svarsfrekvens  

Skolenhet 
Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Svarsfrekvens 
2019 (%) 

Svarsfrekvens 
2020 (%) 

Svarsfrekvens 
2021 (%) 

Diff 2020 
till 2021 

Aplaredskolan 81 100 82 93 11 
Asklandaskolan 90 93 98 94 -4 
Bergdalskolan 88 88 90 97 7 
Bodaskolan ** 80 83 87 66 -21 
Borgstenaskolan 85 90 81 61 -20 
Bredaredskolan 94 100 98 98 0 
Byttorpskolan 83 80 83 96 13 
Dalsjöskolan 23 100 75 88 13 
Daltorpskolan 100 53 67 84 17 
Dannikeskolan 72 71 96 78 -18 
Ekarängskolan 84 87 85 81 -4 
Engelbrektskolan 86 90 87 94 7 
Erikslundskolan 91 78 92 77 -15 
Fjärdingskolan 98 70 78 86 8 
Gula skolan 97 97 97 88 -9 
Gånghesterskolan 99 92 92 85 -7 
Hestra Midgårdskolan 89 80 82 83 1 
Kinnarummaskolan 95 97 100 96 -4 
Kristinebergskolan 84 93 86 85 -1 
Myråsskolan 78 91 96 92 -4 
Målsrydskolan 94 94 69 71 2 
Rångedalaskolan 81 89 Inga åk 4-6 Inga åk 4-6   
Sandaredskolan 90 93 86 65 -21 
Sandhultskolan 86 95 93 97 4 
Sjöboskolan 89 80 79 68 -11 
Sjömarkenskolan 74 55 75 68 -7 
Sparsörskolan 95 94 94 93 -1 
Svaneholmskolan 88 88 88 96 8 
Svedjeskolan Inga åk 4-6 Inga åk 4-6 Inga åk 4-6   82 *   
Särlaskolan 83 76 83 92 9 
Trandaredskolan 96 97 93 96 3 
Viskaforsskolan 79 88 81 83 2 
Äsperedskolan 58 32 79 100 21 
Borås Stad 84 85 86 85 -1 

*   I årskurs 4-6 har Svedjeskolan endast en klass i årskurs 4, inga klasser i årskurs 5 och 6. 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan  

Den totala svarsfrekvensen för 2021 är 85 procent. Resultatet är en minskning 
med en procentenhet jämfört med 2020. 15 av 32 skolor har ökat sin 
svarsfrekvens jämfört med föregående år. En skola har samma svarsfrekvens som 
2020. 15 av 32 har minskat sin svarsfrekvens. Högst svarsfrekvens 2021 har 
Äsperedskolan med 100 procent. Lägst svarsfrekvens har Borgstenaskolan med 61 
procent. Den lägsta svarsfrekvensen är lägre 2021 än 2020, 67 procent 2020 
jämfört med 61 procent 2021. 
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 Trygghet och studiero 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

Jag känner 
mig trygg i 
skolan. 

Jag känner 
mig trygg på 
rasterna. 

Jag har 
studiero på 
lektionerna. 

Jag vet vem 
på skolan 
jag kan prata 
med om 
någon har 
varit elak 
mot en elev. 

Personalen 
arbetar 
aktivt för att 
alla elever 
skall vara 
trygga och 
må bra i 
skolan. Medelvärde 

Aplaredskolan 89 96 82 96 96 92 
Asklandaskolan 91 92 80 95 95 91 
Bergdalskolan 91 91 73 83 81 84 
Bodaskolan ** 94 93 78 91 93 90 
Borgstenaskolan 88 91 73 94 91 87 
Bredaredskolan 85 81 66 87 81 80 
Byttorpskolan 91 84 55 88 84 81 
Dalsjöskolan 92 89 67 89 83 84 
Daltorpskolan 79 87 69 87 74 79 
Dannikeskolan 81 81 67 81 86 79 
Ekarängskolan 91 92 83 84 88 88 
Engelbrektskolan 87 91 68 81 84 82 
Erikslundskolan 87 85 66 83 68 78 
Fjärdingskolan 91 86 74 91 84 85 
Gula skolan 93 95 84 94 96 92 
Gånghesterskolan 91 88 88 75 82 85 
Hestra Midgårdskolan 94 94 81 93 92 91 
Kinnarummaskolan 100 100 85 100 100 97 
Kristinebergskolan 83 84 62 82 84 79 
Myråsskolan 90 90 69 80 78 81 
Målsrydskolan 89 86 69 91 91 85 
Sandaredskolan 94 92 55 88 86 83 
Sandhultskolan 81 81 71 76 74 76 
Sjöboskolan 92 93 70 86 86 85 
Sjömarkenskolan 94 89 81 90 84 88 
Sparsörskolan 91 89 71 83 83 83 
Svaneholmskolan 94 94 92 90 96 93 
Svedjeskolan 50 78 56 61 61 61 
Särlaskolan 90 84 68 82 88 82 
Trandaredskolan 88 86 63 88 83 82 
Viskaforsskolan 80 81 47 78 85 74 
Äsperedskolan 89 89 65 91 85 84 
Borås Stad 89 89 71 86 85 84 

** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 
Högst resultat gällande medelvärdet har Kinnarummaskolan med 97 procent och lägst 
har Svedjeskolan med 61 procent. Eftersom Svedjeskolan endast har en klass i årskurs 
4-6 bör man beakta att enstaka elevers resultat kan ge stort procentuellt utslag i det 
totala resultatet. Näst lägst resultat har Viskaforsskolan med 74 procent. Sju skolor av 
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32 ligger på ett resultat gällande medelvärdet som är lägre än 80 procent i jämförelse 
med förra årets resultat då sex av 31 skolor hade lägre än 80 procent. De frågor som 
fått högst totala resultat är ”Jag känner mig trygg i skolan” och ”Jag känner mig trygg 
på rasterna”: 89 procent, vilket är samma resultat som förra året, där 
Kinnarummaskolan har det högsta resultatet, 100 respektive 100 procent. 
Svedjeskolan har det lägsta resultatet med 50 respektive 78 procent. Den fråga som 
fått lägst totala resultat är ”Jag har studiero på lektionerna”: 71 procent att jämföras 
med förra årets resultat på 73 procent. Svaneholmskolan har det högsta resultatet med 
92 procent och Viskaforsskolan har det lägsta resultatet med 47 procent. Totala 
andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan tre och sex procent för de 
olika frågorna på kommunnivå, på skolnivå finns en stor skillnad mellan skolorna, från 
en till 29 procent och skillnaden har ökat jämfört med 2020.  
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 Delaktighet 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. 
(%) 

Lärarna i 
min skola 
tar hänsyn 
till 
elevernas 
åsikter. 

Jag får 
vara med 
och tycka 
till om 
skolans 
regler. 

Jag 
uppmuntra
s att delta i 
klassråd 
och 
elevråd. Medelvärde 

Aplaredskolan 100 89 79 89 
Asklandaskolan 94 75 79 83 
Bergdalskolan 81 72 73 75 
Bodaskolan ** 95 82 88 88 
Borgstenaskolan 85 67 79 77 
Bredaredskolan 79 72 66 72 
Byttorpskolan 83 78 79 80 
Dalsjöskolan 81 57 71 70 
Daltorpskolan 77 53 66 66 
Dannikeskolan 71 71 76 73 
Ekarängskolan 85 68 71 75 
Engelbrektskolan 84 63 71 73 
Erikslundskolan 66 60 55 60 
Fjärdingskolan 87 79 78 81 
Gula skolan 93 79 73 81 
Gånghesterskolan 86 58 74 72 
Hestra Midgårdskolan 91 66 65 74 
Kinnarummaskolan 100 96 100 99 
Kristinebergskolan 83 70 61 71 
Myråsskolan 77 55 61 64 
Målsrydskolan 89 77 80 82 
Sandaredskolan 88 57 63 69 
Sandhultskolan 71 56 66 65 
Sjöboskolan 82 72 65 73 
Sjömarkenskolan 86 72 73 77 
Sparsörskolan 83 69 74 75 
Svaneholmskolan 94 88 94 92 
Svedjeskolan 56 50 50 52 
Särlaskolan 83 71 77 77 
Trandaredskolan 84 57 70 70 
Viskaforsskolan 78 52 44 58 
Äsperedskolan 80 59 72 70 

Borås Stad 84 67 70 74 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Kinnarummaskolan med 99 procent och lägst 
har Svedjeskolan med 52 procent. Eftersom Svedjeskolan endast har en klass i årskurs 
4-6 bör man beakta att enstaka elevers resultat kan ge stort procentuellt utslag i det 
totala resultatet. Näst lägst resultat har Viskaforsskolan med 58 procent. En klar 
majoritet av skolorna, 23 av 32 skolor, ligger på ett resultat gällande medelvärde som 
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är lägre än 80 procent vilket är två skolor fler än förra året. Den fråga som fått högst 
totala resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”: 84 procent, 
vilket är en minskning med en procentenhet från förra året. Aplaredskolan och 
Kinnarummaskolan har de högsta resultaten med 100 procent och Svedjeskolan har 
det lägsta resultatet med 56 procent. Förra året var lägsta resultatet på frågan 77 
procent. Den fråga som fått lägst totala resultat är ”Jag får vara med och tycka till om 
skolans regler”: 67 procent vilket är en minskning med en procentenhet från förra 
året. Kinnarummaskolan har högst resultat med 96 procent och Svedjeskolan har lägst 
med 50 procent. Förra året var lägsta resultatet på frågan 42 procent. Totala andelen 
elever som svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan fem och 14 procent för de olika 
frågorna på kommunnivå, på skolnivå finns en stor skillnad mellan skolorna, från noll 
till 30 procent och skillnaden har ökat jämfört med 2020. 
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 Bemötande 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

I min skola 
respekterar 
vi 
varandra. 

Mina 
lärare 
bryr sig 
om mig. 

Lärarna 
förväntar 
sig att 
jag gör 
mitt 
bästa. 

I min 
skola 
kan jag 
vara 
mig 
själv. 

I olika 
ämnen 
får jag 
prata om 
relationer 
och 
känslor. Medelvärde 

Aplaredskolan 79 96 96 86 57 83 
Asklandaskolan 90 95 96 88 76 89 
Bergdalskolan 79 90 95 77 69 82 
Bodaskolan ** 76 93 96 90 82 87 
Borgstenaskolan 82 88 97 85 64 83 
Bredaredskolan 68 79 94 68 66 75 
Byttorpskolan 74 89 96 78 68 81 
Dalsjöskolan 80 85 94 81 55 79 
Daltorpskolan 68 95 97 84 56 80 
Dannikeskolan 71 57 81 81 38 66 
Ekarängskolan 78 91 97 88 58 82 
Engelbrektskolan 81 89 95 79 64 81 
Erikslundskolan 66 74 85 74 60 72 
Fjärdingskolan 80 94 94 82 70 84 
Gula skolan 87 92 96 89 68 87 
Gånghesterskolan 87 86 97 89 50 82 
Hestra 
Midgårdskolan 90 96 95 86 76 89 

Kinnarummaskolan 96 100 100 96 96 98 
Kristinebergskolan 77 80 94 80 60 78 
Myråsskolan 77 80 87 82 44 74 
Målsrydskolan 91 97 97 83 74 89 
Sandaredskolan 73 88 98 80 63 80 
Sandhultskolan 66 69 95 79 55 73 
Sjöboskolan 81 89 95 78 63 81 
Sjömarkenskolan 85 92 95 85 63 84 
Sparsörskolan 80 81 97 84 45 78 
Svaneholmskolan 96 92 96 88 92 93 
Svedjeskolan 61 56 83 56 61 63 
Särlaskolan 78 81 94 81 60 78 
Trandaredskolan 76 85 92 82 55 78 
Viskaforsskolan 57 78 88 76 56 71 
Äsperedskolan 87 91 93 83 65 84 

Borås Stad 79 87 94 82 62 81 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärdet har Kinnarummaskolan med 98 procent och lägst 
har Svedjeskolan med 63 procent. Eftersom Svedjeskolan endast har en klass i årskurs 
4-6 bör man beakta att enstaka elevers resultat kan ge stort procentuellt utslag i det 
totala resultatet för skolan. Näst lägst resultat har Dannike med 66 procent. En klar 
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majoritet av skolorna, 25 av 32 skolor, ligger på ett resultat gällande medelvärde som 
är lägre än 85 procent vilket är tre skolor fler än förra året. Den fråga som även i år 
fått högst totala resultat är ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa”: 94 procent 
vilket är samma resultat som förra året. Kinnarummaskolan har det högsta resultatet 
med 100 procent och Dannikeskolan har det lägsta resultatet med 81 procent. Den 
fråga som fått lägst totala resultat är ”I olika ämnen får jag prata om relationer och 
känslor.”: 62 procent, vilket är samma resultat som förra året. Kinnarummaskolan har 
det högsta resultatet med 96 procent och Dannikeskolan har det lägsta resultatet med 
38 procent. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan fyra 
och 20 procent för de olika frågorna på kommunnivå, på skolnivå finns en skillnad 
mellan skolorna, från noll till 19 procent och skillnaden har minskat jämfört med 
2020. 
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 Jag känner mig trygg i skolan 2018-2021 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

2018 2019 2020 2021 Medelvärde 
Aplaredskolan 100 94 97 89 95 
Asklandaskolan 91 93 92 91 92 
Bergdalskolan 93 94 95 91 93 
Bodaskolan ** 89 84 86 94 88 
Borgstenaskolan 83 91 90 88 88 
Bredaredskolan 91 74 91 85 85 
Byttorpskolan 87 90 84 91 88 
Dalsjöskolan 89 81 88 92 87 
Daltorpskolan 88 88 87 79 86 
Dannikeskolan 79 73 91 81 81 
Ekarängskolan 82 85 93 91 88 
Engelbrektskolan 86 83 90 87 87 
Erikslundskolan 85 95 85 87 88 
Fjärdingskolan 94 96 90 91 92 
Gula skolan 89 94 94 93 93 
Gånghesterskolan 89 94 89 91 91 
Hestra Midgårdskolan 94 93 96 94 94 
Kinnarummaskolan 89 81 86 100 88 
Kristinebergskolan 79 84 86 83 83 
Myråsskolan 94 87 90 90 90 
Målsrydskolan 69 80 89 89 80 
Rångedalaskolan 71 81  ej åk 4-6 ej åk 4-6  76 
Sandaredskolan 95 88 91 94 92 
Sandhultskolan 89 86 80 81 84 
Sjöboskolan 84 87 83 92 86 
Sjömarkenskolan 95 98 95 94 95 
Sparsörskolan 88 88 85 91 88 
Svaneholmskolan 95 97 98 94 96 
Svedjeskolan ej åk 4-6   ej åk 4-6 ej åk 4-6  50 50 
Särlaskolan 86 83 84 90 85 
Trandaredskolan 94 91 93 88 91 
Viskaforsskolan 83 73 67 80 76 
Äsperedskolan 95 100 81 89 89 

Borås Stad 89 88 89 89 89 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Svaneholmskolan med 96 procent och lägst 
under perioden 2018-2021 har Viskafors med 76 procent. Svedjeskolan och 
Rångedalaskolan har 50 respektive 76 procent men dessa skolor har inte haft elever i 
årskurs 4-6 under hela perioden. En majoritet av skolorna, 26 av 32 skolor, ligger på 
ett resultat gällande medelvärde som är 85 procent eller högre. 14 av 32 skolor har 
ökat sina resultat gällande medelvärde från förra året och 15 av 32 skolor har minskat 
sina resultat. Två skolor har samma resultat som förra året och en skola hade inga 
elever i årskurs 4-6 2020. Resultatet för respektive skola varierar från år till år. På 



Borås Stad 
Datum 
2021-06-15 

Referens 
GRN 2021-00066 

Sida 
15(52) 

 

Värdegrund 2021 

hälften av skolorna varierar resultatet från nio till 20 procentenheter mellan högsta och 
lägsta resultatet. Resultatet på kommunnivå har legat mellan 88 och 89 procent för 
perioden 2018-2021. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt ligger på tre 
procent på kommunnivå, samma resultat som föregående år. 
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 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2018-2021 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

2018 2019 2020 2021 Medelvärde 
Aplaredskolan 100 74 90 100 90 
Asklandaskolan 83 85 88 94 87 
Bergdalskolan 80 92 91 81 86 
Bodaskolan ** 90 87 90 95 91 
Borgstenaskolan 86 88 86 85 86 
Bredaredskolan 83 68 86 79 79 
Byttorpskolan 77 93 80 83 83 
Dalsjöskolan 92 82 88 81 84 
Daltorpskolan 83 81 87 77 82 
Dannikeskolan 82 64 95 71 78 
Ekarängskolan 80 83 84 85 83 
Engelbrektskolan 86 79 82 84 83 
Erikslundskolan 83 85 78 66 78 
Fjärdingskolan 90 95 94 87 91 
Gula skolan 92 91 90 93 91 
Gånghesterskolan 81 87 79 86 83 
Hestra Midgårdskolan 85 76 88 91 85 
Kinnarummaskolan 83 69 86 100 84 
Kristinebergskolan 84 87 84 83 85 
Myråsskolan 90 83 78 77 82 
Målsrydskolan 60 77 83 89 76 
Rångedalaskolan 86 63  ej åk 4-6 ej åk 4-6  76 
Sandaredskolan 89 83 79 88 84 
Sandhultskolan 96 72 84 71 81 
Sjöboskolan 85 81 87 82 84 
Sjömarkenskolan 90 83 88 86 87 
Sparsörskolan 82 78 83 83 81 
Svaneholmskolan 98 100 96 94 97 
Svedjeskolan ej åk 4-6   ej åk 4-6 ej åk 4-6  56 56 
Särlaskolan 86 87 80 83 84 
Trandaredskolan 92 93 87 84 89 
Viskaforsskolan 88 65 77 78 77 
Äsperedskolan 95 100 81 80 85 

Borås Stad 86 83 85 84 85 
**    Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Svaneholmskolan med 97 procent och lägst 
har Målsrydskolan med 76 procent. Svedjeskolan och Rångedalaskolan har 56 
respektive 76 procent men dessa skolor har inte haft elever i årskurs 4-6 under hela 
perioden. En majoritet av skolorna, 23 av 32 skolor, ligger på ett resultat gällande 
medelvärde som är 85 procent eller lägre, vilket är samma resultat som förra året. Det 
år som fått det totalt sett högsta resultatet på kommunnivå är 2018: 86 procent. Det år 
som totalt sett har det lägsta resultatet på kommunnivå är 2019: 83 procent. Resultatet 
för respektive skola varierar från år till år. På majoriteten av skolorna varierar resultatet 
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från tio till 29 procentenheter mellan högsta och lägsta resultatet. Vid en jämförelse på 
frågorna ”Jag känner mig trygg i skolan” och ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter” för 2021 är det tre skolor; Bodaskolan, Kinnarummaskolan och 
Svaneholmskolan som har ett resultat på 94 procent eller högre på båda frågorna. 
Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt ligger på fem till sex procent på 
kommunnivå mellan de olika åren.  
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 Resultat uppdelat utifrån kön 

  

Andel Stämmer helt 
och hållet, Stämmer 

bra. (%) 
Flickor Pojkar Totalt 

Trygghet och studiero  

Jag känner mig trygg i skolan. 89 89 89 

Jag känner mig trygg på rasterna. 88 90 89 

Jag har studiero på lektionerna. 70 71 71 

Jag vet vem på skolan jag skall prata 
med om någon har varit elak mot en elev. 87 85 86 

Personalen arbetar aktivt för att alla 
elever skall vara trygga och må bra i 
skolan. 

85 85 85 

 Delaktighet 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter. 84 84 84 

Jag får vara med och tycka till om 
skolans regler. 68 66 67 

Jag uppmuntras att delta i klassråd och 
elevråd (eller liknande). 73 68 70 

Bemötande 

I min skola respekterar vi varandra. 78 80 79 

Mina lärare bryr sig om mig. 88 86 87 

Lärarna förväntar sig att jag gör mitt 
bästa. 95 93 94 

I min skola kan jag vara mig själv. 79 85 82 

I olika ämnen får jag prata om relationer 
och känslor. 62 62 62 

 
Kommunnivå 
Skillnaderna mellan könen inom området ”Trygghet och studiero” har minskat jämfört 
med förra året. Färre flickor än pojkar svarar att de känner sig trygga på rasten och 
färre pojkar än flickor svarar att de vet vem på skolan jag skall prata med om någon 
har varit elakt mot en elev. Den frågan med störst skillnad i resultat mellan könen är: 
”I min skola kan jag vara mig själv”, där färre flickor än pojkar svarar positivt: 79 
procent jämfört med 85 procent. 
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Skillnaderna mellan könen ligger på ungefär samma nivå som förra året inom 
områdena ”Delaktighet” och ”Bemötande” förutom på frågan ”Jag uppmuntras att 
delta i klassråd och elevråd (eller liknande)” där fler flickor svarar positivt på 
påståendet än pojkar.  
 
På området ”Trygghet och studiero” har det skett en förbättring av resultatet för 
flickorna och en försämring för pojkarna. På området ”Delaktighet” har det skett 
marginella förändringar i negativ riktning för båda könen. På området ”Bemötande” 
har det också skett marginella förändringar för båda könen, resultatet har blivit något 
sämre.  
 
Sammantaget är skillnaderna mellan könen i stort sett oförändrade inom områdena 
”Delaktighet” och ”Bemötande” och har minskat inom området ”Trygghet och 
studiero”.  
 
Skolnivå 
Variationerna är stora mellan skolorna för såväl flickors som pojkars svar. Flickorna är 
generellt mer positiva i sina svar än pojkarna inom områdena ”Delaktighet” och 
”Bemötande”. Inom området ”Trygghet och studiero” är pojkarna mer positiva än 
flickorna i sina svar.  
 
När det gäller området ”Trygghet och studiero” är skillnaden störst på frågan 
”Personalen arbetar aktivt för att alla elever skall vara trygga och må bra i skolan” där 
variationen mellan skolorna för flickor ligger från 64 till 100 procent och för pojkar 
från 43 till 100 procent.  
 
När det gäller området ”Delaktighet” är skillnaden störst på frågan ”Lärarna i min 
skola tar hänsyn till elevernas åsikter” där variationen mellan skolorna för flickor ligger 
från 63 till 100 procent och för pojkar från 43 till 100 procent.  
 
När det gäller området ”Bemötande” är skillnaden störst på frågan ”Mina lärare bryr 
sig om mig” där variationen mellan skolorna för flickorna ligger från 55 till 100 
procent och för pojkar från 45 till 100 procent.  
 
I år är det andra frågor med störst skillnad mellan könen jämfört med 2020 och 
spridningen i svaren har minskat generellt mellan könen. Några skolor har generellt 
höga resultat och några skolor har generellt låga resultat oavsett kön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borås Stad 
Datum 
2021-06-15 

Referens 
GRN 2021-00066 

Sida 
20(52) 

 

Värdegrund 2021 

4 Skolklimatundersökningen elever årskurs 7-9 

 Svarsfrekvens  

Skolenhet 
Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Svarsfrekvens 
2019 (%) 

Svarsfrekvens 
2020 (%) 

Svarsfrekvens 
2021 (%) 

Diff 2020 
till 2021 

Bodaskolan 68 80 79 91 12 
Dalsjöskolan 82 73 64 86 22 
Daltorpskolan 59 75 71 50 -21 
Engelbrektskolan 86 78 87 84 -3 
Erikslundskolan 71 66 75 86 11 
Fristadskolan 72 73 83 66 -17 
Sandgärdskolan 84 99 87 95 8 
Särlaskolan 57 72 82 83 1 
Viskaforsskolan 56 79 90 79 -11 
Borås Stad 71 78 79 79 0 

 

Den totala svarsfrekvensen för 2021 är 79 procent, vilket är samma resultat som 2020. 
Högst svarsfrekvens 2021 har Sandgärdskolan med 95 procent och lägst svarsfrekvens 
har Daltorpskolan med 50 procent. Bodaskolan, Dalsjöskolan, och Erislundskolan är 
de skolor som har ökat sin svarsfrekvens mest i jämförelse med 2020. Resultaten 
varierar för alla skolor från år till år. 
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 Trygghet och studiero 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

Jag 
känner 
mig trygg 
i skolan. 

Jag 
känner 
mig trygg 
på 
rasterna. 

Jag har 
studiero på 
lektionerna. 

Jag vet 
vem på 
skolan 
jag kan 
prata 
med om 
någon 
har varit 
elak 
mot en 
elev. 

Personalen 
arbetar 
aktivt för att 
alla elever 
skall vara 
trygga och 
må bra i 
skolan. Medelvärde 

Bodaskolan ** 93 93 76 83 82 86 
Dalsjöskolan 90 87 60 81 72 78 
Daltorpskolan 85 82 68 73 71 76 
Engelbrektskolan 88 85 75 76 75 80 
Erikslundskolan 81 81 65 80 74 76 
Fristadskolan 85 85 52 71 56 70 
Sandgärdskolan 94 95 74 82 79 85 
Särlaskolan 96 93 76 84 76 85 
Viskaforsskolan 89 87 74 83 78 82 

Borås Stad 89 88 69 80 74 80 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Bodaskolan med 86 procent och lägst även i år 
har Fristadskolan med 70 procent. Fyra av nio skolor ligger på ett resultat gällande 
medelvärde som är lägre än 80 procent i jämförelse med förra årets resultat då sex 
skolor hade lägre än 80 procent. Den fråga som fått högst totala resultat är ”Jag 
känner mig trygg i skolan”: 89 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter 
från förra året. Särlaskolan har det högsta resultatet med 96 procent och 
Erikslundskolan har det lägsta resultat med 81 procent. Den fråga som fått lägst totala 
resultat är ”Jag har studiero på lektionerna”: 69 procent, att jämföras med förra årets 
resultat på 63 procent. Bodaskolan och Särlaskolan har det högsta resultatet med 79 
procent och Fristadskolan har det lägsta resultatet med 52 procent. På denna fråga har 
åtta av nio skolor förbättrat sitt resultat jämfört med 2020. Totala andelen elever som 
svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan två och elva procent för de olika frågorna på 
kommunnivå, på skolnivå ligger resultaten i linje med kommunnivå, från en till 14 
procent och är samma resultat som för året.  
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 Delaktighet 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

Lärarna i 
min skola tar 
hänsyn till 
elevernas 
åsikter. 

Jag får vara 
med och 
tycka till om 
skolans 
regler. 

Jag 
uppmuntras 
att delta i 
klassråd och 
elevråd. Medelvärde 

Bodaskolan ** 79 57 67 68 
Dalsjöskolan 71 45 61 59 
Daltorpskolan 76 41 45 54 
Engelbrektskolan 77 56 58 63 
Erikslundskolan 70 56 54 60 
Fristadskolan 59 38 49 49 
Sandgärdskolan 78 49 64 64 
Särlaskolan 80 56 67 68 
Viskaforsskolan 79 56 62 66 
Borås Stad 74 50 59 61 

** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Bodaskolan och Särlaskolan med 68 procent 
och lägst har Fristadskolan med 49 procent. Sex av nio skolor ligger på ett resultat 
gällande medelvärde som är lägre än 65 procent i jämförelse med sju förra året. Den 
fråga som fått högst totala resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter”: 74 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter från förra året. 
Särlaskolan har det högsta resultatet med 80 procent och Fristadskolan har det lägsta 
resultatet med 59 procent. Den fråga som har fått lägst totala resultat är ”Jag får vara 
med och tycka till om skolans regler”: 50 procent, att jämföras med förra årets resultat 
på 49 procent. Bodaskolan har det högsta resultatet med 57 procent och Fristadskolan 
har det lägsta resultatet med 38 procent. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen 
åsikt varierar mellan sju och 16 procent för de olika frågorna på kommunnivå, på 
skolnivå är variationen större mellan skolorna, från tre till 24 procent och skillnaden 
har ökat jämfört med 2020. 
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 Bemötande 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

I min skola 
respekterar 
vi 
varandra. 

Mina 
lärare 
bryr sig 
om mig. 

Lärarna 
förväntar 
sig att 
jag gör 
mitt 
bästa. 

I min 
skola 
kan jag 
vara 
mig 
själv. 

I olika 
ämnen 
får jag 
prata om 
relationer 
och 
känslor. Medelvärde 

Bodaskolan ** 80 83 95 83 52 78 
Dalsjöskolan 70 81 90 72 45 72 
Daltorpskolan 61 78 88 76 45 70 
Engelbrektskolan 72 79 89 79 45 73 
Erikslundskolan 67 75 86 71 41 68 
Fristadskolan 67 67 85 69 33 64 
Sandgärdskolan 77 79 96 83 45 76 
Särlaskolan 73 83 92 84 57 78 
Viskaforsskolan 75 80 91 82 56 77 

Borås Stad 72 79 91 78 46 73 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Bodaskolan och Särlaskolan med 78 procent 
och Fristadskolan har lägst resultat med 64 procent. Två av nio skolor ligger på ett 
resultat gällande medel av procent som är lägre än 70 procent i jämförelse med fyra 
förra året. Den fråga som fått högst totala resultat är ”Lärarna förväntar sig att jag gör 
mitt bästa”: 91 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med förra 
året. Sandgärdskolan har det högsta resultatet med 96 procent och Fristadskolan har 
det lägsta resultatet med 85 procent. Den fråga som fått lägst totala resultat är ”I olika 
ämnen låter lärarna oss prata om relationer och känslor”: 46 procent att jämföras med 
förra årets resultat på 44 procent. Särlaskolan har det högsta resultatet med 57 procent 
och Fristadskolan har det lägsta resultatet med 33 procent. Totala andelen elever som 
svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan fyra och 21 procent för de olika frågorna på 
kommunnivå, på skolnivå är variationen större mellan skolorna, från tre till 30 procent 
och skillnaden har ökat jämfört med 2020. 
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 Jag känner mig trygg i skolan 2018-2021 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

2018 2019 2020 2021 Medelvärde 
Bodaskolan ** 91 91 92 93 92 
Dalsjöskolan 82 87 88 90 87 
Daltorpskolan 80 84 79 85 82 
Engelbrektskolan 91 90 92 88 90 
Erikslundskolan 78 77 81 81 79 
Fristadskolan 88 83 82 85 85 
Sandgärdskolan 85 90 93 94 91 
Särlaskolan 92 88 83 96 89 
Viskaforsskolan 78 83 82 89 83 

Borås Stad 85 87 86 89 87 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Resultatet på kommunnivå har under perioden 2018-2021 legat mellan 85 och 89 
procent. Högst resultat gällande medelvärdet har Bodaskolan med 92 procent och 
lägst resultat har Erikslundskolan med 79 procent. Resultaten för respektive skola 
varierar från år till år. I år har Daltorpskolan, Viskaforsskolan och Särlaskolan ökat 
sina resultat jämfört med 2020 mellan sex och 13 procentenheter. Sex skolor har ökat 
sina resultat gällande medelvärdet och Fristadskolan har minskat sitt resultat jämfört 
med 2020. Daltorpskolans och Engelbrektskolans medelvärden är oförändrade 
jämfört med 2020. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt ligger på två 
procent på kommunnivå. På skolnivå varierar det mellan en och sex procent, vilket är 
samma resultat som 2020.  
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 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2018-2021 

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

2018 2019 2020 2021 Medelvärde 
Bodaskolan ** 78 78 80 79 79 
Dalsjöskolan 59 66 65 71 65 
Daltorpskolan 70 75 71 76 73 
Engelbrektskolan 78 73 79 77 77 
Erikslundskolan 64 61 68 70 66 
Fristadskolan 70 57 56 59 60 
Sandgärdskolan 58 68 75 78 70 
Särlaskolan 76 72 68 80 74 
Viskaforsskolan 60 77 73 79 73 

Borås Stad 68 70 71 74 71 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Resultatet på kommunnivå har under perioden 2018-2021 legat mellan 68 och 74 
procent. Högst resultat gällande medelvärde har Bodaskolan med 79 procent och 
Fristadskolan har lägst resultat med 60 procent. Alla skolor förutom Fristadskolan har 
ökat sina resultat gällande medelvärde jämfört med 2020. Resultatet för respektive 
skola varierar från år till år. Det högsta totala resultatet är årets resultat som är tre 
procentenheter högre än 2020 och medelvärdet har också ökat med tre procentenheter 
jämfört med 2020. Det år som har det totalt sett lägsta resultatet är 2018: 68 procent.  
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 Resultat uppdelat utifrån kön 

  

Andel Stämmer helt 
och hållet, Stämmer 

bra. (%) 
Flickor Pojkar Totalt 

Trygghet och studiero  
Jag känner mig trygg i skolan. 89 90 89 
Jag känner mig trygg på rasterna. 87 89 88 
Jag har studiero på lektionerna. 67 71 69 
Jag vet vem på skolan jag skall prata med om 
någon har varit elak mot en elev. 81 78 80 

Personalen arbetar aktivt för att alla elever skall 
vara trygga och må bra i skolan. 74 75 74 

 Delaktighet 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 76 75 74 

Jag får vara med och tycka till om skolans regler. 50 50 50 

Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd 
(eller liknande). 62 57 59 

Bemötande 
I min skola respekterar vi varandra. 68 76 72 
Mina lärare bryr sig om mig. 79 78 79 
Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa. 93 89 91 
I min skola kan jag vara mig själv. 74 82 78 
I olika ämnen får jag prata om relationer och 
känslor. 45 48 46 

 

Kommunnivå  
Frågor med störst skillnad i resultat mellan könen är; ” I min skola respekterar vi 
varandra” och ”I min skola kan jag vara mig själv” där färre flickor än pojkar svarat 
positivt på fråga 1: 68 procent respektive 76 procent och på fråga 2: 74 procent 
respektive 82 procent. Störst förändring mellan könen jämfört med föregående år är 
det på frågan ”I min skola kan jag vara mig själv” där skillnaden har ökat med sju 
procentenheter. Fler pojkar och färre flickor svarar positivt på påståendet. 
 
Inom området ”Trygghet och studiero” har resultaten för båda könen ökat i samtliga 
frågor förutom på frågan ”Jag vet vem på skolan jag skall prata med om någon har 
varit elak mot en elev” där flickorna ligger på samma resultat som förra året. På 
samma fråga svarar pojkarna mer positivt i år. Anledningen till att det totala resultatet 
har ökat hänger samman med att pojkarnas resultat har ökat mer i jämförelse med 
flickornas resultat.  
 
Inom området ”Delaktighet” har resultaten för båda könen ökat i samtliga frågor 
förutom på frågan ”Jag får vara med och tycka till om skolans regler” där flickornas 
resultat har minskat med två procentenheter jämfört med förra året. På samma fråga 
svarar pojkarna mer positivt i år.  
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Inom området ”Bemötande” har könsskillnaderna ökat jämfört med förra årets 
resultat. Pojkarnas resultat har ökat i samtliga frågor inom området samtidigt som 
flickornas resultat har minskat på två frågor: ”Mina lärare bryr sig om mig” och ”I min 
skola kan jag vara mig själv”.  
 
Sammantaget har skillnaderna mellan könen minskat något jämfört med förra året när 
det gäller området ”Trygghet och studiero” och ”Delaktighet”. För området 
”Bemötande” har skillnaderna ökat jämfört med förra året.  
 
Skolnivå 
Det finns en variation mellan skolorna för såväl flickors som pojkars svar. Förra året 
var flickorna generellt mer positiva i sina svar än pojkarna. I år är resultatet 
sammantaget det omvända. Inom området ”Trygghet och studiero” samt 
”Bemötande” är pojkarna mer positiva jämfört med flickorna i sina svar. Inom 
området ”Delaktighet” är flickorna mer positiva.  
 
När det gäller området ”Trygghet och studiero” är skillnaden störst på frågan ”Jag vet 
vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev” där variationen 
för flickor ligger från 76 till 86 procent och för pojkar från 67 till 84 procent.  
 
Inom området ”Delaktighet” är skillnaden störst på frågan ”Lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter” där variationen för flickor ligger från 65 till 81 procent 
och för pojkar från 53 till 82 procent.  
 
När det gäller området ”Bemötande” är skillnaden störst på frågan ”I min skola kan 
jag vara mig själv” där variationen för flickor ligger från 64 till 82 procent och för 
pojkar från 75 till 90 procent.  
 
I år är det andra frågor med störst skillnad mellan könen jämfört med 2020 och 
spridningen i svaren har minskat generellt mellan könen. Några skolor har generellt 
höga resultat och några skolor har generellt låga resultat oavsett kön. 
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5 Skolklimatundersökningen vårdnadshavare för elever i 
årskurs F-3 

 Svarsfrekvens 

Skolenheter 
Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Svarsfrekvens 
2019 (%) 

Svarsfrekvens 
2020 (%) 

Svarsfrekvens 
2021 (%) 

Diff 2020 
till 2021 

Aplaredskolan 45 56 41 29 -12 
Asklandaskolan 25 32 44 31 -13 
Bergdalskolan 48 28 60 24 -36 
Björkhöjdskolan 68 89 94 17 -77 
Bodaskolan 1 5 7 17 10 
Borgstenaskolan 16 30 17 20 3 
Bredaredskolan 54 65 77 30 -47 
Byttorpskolan 32 28 59 14 -45 
Daltorpskolan 34 14 43 53 10 
Dannikeskolan 14 5 43 11 -32 
Ekarängskolan 13 11 47 6 -41 
Engelbrektskolan 44 46 57 27 -30 
Erikslundskolan 46 29 59 63 4 
Fjärdingskolan 11 13 22 81 59 
Gula skolan 19 69 50 21 -29 
Gånghesterskolan 71 73 72 46 -26 
Hestra Midgårdskolan 42 60 54 42 -12 
Kerstinsgårdskolan 64 81 55 57 2 
Kinnarummaskolan 88 90 61 28 -33 
Kristinebergskolan 42 38 37 10 -27 
Myråsskolan 31 28 57 35 -22 
Målsrydskolan 29 32 46 4 -42 
Rångedalaskolan 29 27 24 50 26 
Sandaredskolan 58 43 52 39 -13 
Sandhultskolan 26 24 48 35 -13 
Sjöboskolan 37 15 21 9 -12 
Sjömarkenskolan 33 49 80 94 14 
Sparsörskolorna 38 66 78 42 -36 
Svaneholmskolan 71 94 87 47 -40 
Svedjeskolan 20 36 69 57 -12 
Särlaskolan .. 7 42 6 -36 
Trandaredskolan 80 66 85 66 -19 
Tummarpskolan 69 51 49 20 -29 
Viskaforsskolan 22 7 21 17 -4 
Äsperedskolan 31 30 61 38 -23 

Borås Stad 38 39 53 36 -17 
(..) = Ej genomförd enkät 
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Den totala svarsfrekvensen för 2021 är 35 procent och har minskat jämfört med 2020, 
då den var 53 procent. Svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna. Det är 
endast åtta av 35 skolor som har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer. Högst 
svarsfrekvens 2021 har Sjömarkenskolan med 94 procent och lägst av de skolor som 
har minst 50 procent svarsfrekvens har Daltorpskolan F-6 med 53 procent. 
Fjärdingskolan har gjort en ökning med 59 procentenheter. Då endast ett fåtal skolor 
har en svarsfrekvens på 50 procent eller högre finns det inte 2021 tillräckligt med 
underlag för att redovisa resultatet på huvudmannanivå.  
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6 Skolklimatundersökningen grundsärskolan  

 Svarande elever 
När det gäller grundsärskolan har huvudmannen gjort en bedömning att de elever som 
har förmågan att svara på skolklimatundersökningen utifrån sin funktionsnedsättning 
har deltagit i skolklimatundersökningen, i vissa fall med stöd ifrån vuxna.  
 

 Resultat 

Fråga.     Kön 

Andel elever som svarar "Ja" (%) 

Erikslundskolan, 
särskola  

Fjärdingskolan, 
särskola 

Mina lärare bryr sig om mig. 

Totalt 100 100 
Flickor 100 100 

Pojkar 100 100 

Ibland får jag vara med och 
bestämma i skolan. 

Totalt 86 93 
Flickor 80 93 

Pojkar 88 93 

Vi är bra kompisar på min 
skola. 

Totalt 91 93 
Flickor 70 86 
Pojkar 100 100 

 

På skolnivå har Grundsärskolan Fjärdingskolan högst resultat på samtliga frågor 
oavsett kön. Den frågan som fått högst totala resultat på båda skolorna är ”Mina lärare 
bryr sig om mig”: 100 procent. Den frågan som fått lägst totala resultat är ”Ibland får 
jag vara med och bestämma i skolan”: Grundsärskolan Erikslundskolans resultat har 
ökat med sju procentenheter och Grundsärskolan Fjärdingskolan resultat har ökat 
med två procentenheter jämfört med förra året.  
 
Flickorna på Grundsärskolan Erikslund har färre positiva svar jämfört med pojkarna i 
samtliga frågor förutom på frågan ”Mina lärare bryr sig om mig”. På Grundsärskolan 
Fjärdingskolan finns det bara en fråga där flickorna svarar mindre positivt än pojkarna 
”Vi är bra kompisar på min skola”. På båda skolorna är det störst skillnad i svaren 
mellan flickor och pojkar på frågan ”Vi är bra kompisar på min skola”.   
 
Resultatet som är redovisat i procent påverkas av den ojämna könsfördelningen, cirka 
60 procent pojkar och 40 procent flickor, i kombination med få elever. 
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7 Redovisade anmälningar om kränkande behandling till 
huvudman 2020  

 Inledning 
Enligt Skollagen 6 kap 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta till rektor. 
 
En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling i samband med verksamheten, till och från skolan och 
händelser som sker på internet och fritiden som påverkar skolsituationen är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen.  
 
När rektor får kännedom om att ett barn upplever sig kränkt ska detta omgående 
anmälas till huvudmannen enligt gällande rutin och skollagen. Anmälan ska alltid 
utredas och eventuella åtgärder ska vidtas samt utvärderas. När kränkningarna har 
upphört ska ärendet avslutas och dokumentationen ska anmälas till huvudmannen. 
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 Resultat  

 
Resultatet visar att 2020 inkom totalt 1883 anmälningar gällande kränkande 
behandling samt 1180 redovisade avslutade utredning. 41 anmälningar om kränkande 
behandling avser fritidshem i jämförelse med förra året då det var 22 stycken. Antalet 
anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka, men i lägre takt, mellan 2019 
och 2020 var ökningen cirka 5 procentenheter. Andel avslutade utredningar ligger 
2020 på 63 procent jämfört med 55 procent 2019. 
 
 
 
 
 
 

Totalt Totalt 2020 Totalt 2019

Enhet
Antal 
elever

Antal
Anmälningar

Antal
Avslutade

Antal
Anmälningar

Antal
Avslutade

Antal
Anmälningar

Antal
Avslutade

Antal
Anmälningar

Antal
Avslutade Avslutade % Avslutade %

Aplaredskolan F-6 72 0 0
Asklandaskolan F-6 275 25 17 25 17 68 38
Bergdalskolan F-6 377 63 50 63 50 79 58
Björkhöjdskolan F-6 173 5 4 5 4 80 100
Bodaskolan 7-9 474 1 1 1 1 100 75
Bodaskolan F-6 311 17 14 11 11 28 25 89 100
Bodaskolan Kom-klass 37 1 1 0 0 100
Bodaskolan A-resurs 7 0 0
Borgstenaskolan F-6 103 104 74 104 74 71 44
Borgstenaskolan SU-grupp 7 0 0
Bredaredskolan F-6 123 8 7 8 7 88 100
Byttorpskolan F-6 220 72 35 72 35 49 54
CFL n/a 0 0 67
Dalsjöskolan 7-9 429 75 72 75 72 96 90
Dalsjöskolan 4-6 191 43 41 43 41 95 88
Dalsjöskolan SU-grupp 8 0 0 100
Daltorpskolan 7-9 516 7 5 7 5 71 100
Daltorpskolan Kronäng F-6 185 59 41 59 41 69 70
Dannikeskolan F-6 71 0 0
Ekarängskolan F-6 345 33 22 33 22 67 77
Engelbrektskolan 7-9 334 17 14 1 18 14 78 27
Engelbrektskolan F-6 439 16 12 16 12 75 53
Erikslundskolan 7-9 244 30 2 30 2 7 14
Erikslundskolan F-6 130 22 18 2 2 24 20 83 40
Erikslundskolan Sär 60 1 1 0 0
Fjärdingskolan F-6 357 107 88 107 88 82 84
Fjärdingskolan Sär 46 0 0
Fristadskolan 7-9 378 10 10 10 10 100 89
Gula skolan F-6 258 25 3 25 3 12 22
Gånghesterskolan F-6 235 0 0
Hestra Midgårdsskolan F-6 439 135 95 3 2 138 97 70 61
Kerstinsgårdskolan F-6 97 12 5 12 5 42 100
Kinnarummaskolan F-6 89 34 30 34 30 88 30
Kristinebergskolan F-6 457 2 2 1 1 3 3 100 57
Myråsskolan F-6 539 66 32 66 32 48 78
Målsrydskolan F-6 103 2 2 2 2 100 60
Rångedalaskolan F-6 50 1 1 1 1 100 83
Sandaredskolan F-6 451 161 123 3 3 164 126 77 77
Sandgärdskolan 7-9 430 14 8 14 8 57 53
Sandhultskolan F-6 148 4 4 0 0 29
Sjöboskolan F-6 335 259 99 10 4 1 1 270 104 39 30
Sjömarkenskolan F-6 420 19 13 19 13 68 38
Sparsörskolan F-6 296 103 60 2 2 105 62 59 37
Svaneholmskolan F-6 125 48 29 2 1 50 30 60 71
Svedjeskolan F-3 166 17 7 1 1 18 8 44 67
Särlaskolan 7-9 201 24 4 24 4 17 25
Särlaskolan F-6 214 28 22 28 22 79 83
Trandaredskolan F-6 499 30 14 1 31 14 45 57
Tummarpskolan F-6 183 52 20 1 53 20 38 76
Viskaforsskolan 7-9 238 38 19 38 19 50 37
Viskaforsskolan F-6 293 63 38 63 38 60 20
Äsperedskolan F-6 114 23 23 4 4 27 27 100 20
Skyddade elever X 8 4 8 4 50
Totalsumma 12292 1883 1180 41 31 3 1 1927 1212 63 55

Förskoleklass/Grundskola Fritids TotaltGrundsärskolan
Skolform
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8 Analys  

 Svarsfrekvens 
Svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna både för årskurs 4-6 och för 7-9 och 
det finns inga mönster eller tendenser som förklarar detta, utan det beror på hur 
skolan organiserar genomförande av skolklimatundersökningen. Det var två enkäter 
som genomfördes på skolorna under samma period, Skolinspektionens enkät och 
skolklimatundersökningen. Trots ökade informationsinsatser har inte svarsfrekvensen 
ökat för skolklimatundersökningen. En annan orsak till resultatet kan hänga samman 
med den höga arbetsbelastningen i samband med pandemin covid-19 samt högre 
elevfrånvaro i år jämfört med 2020. Två skolor i årskurs 4-6 och en skola i årskurs 7-9 
har varje år ökat sin svarsfrekvens eller legat på samma svarsfrekvens något eller några 
år under perioden 2018-2021.  

Svarsfrekvensen är fortfarande låg för skolklimatundersökningen till vårdnadshavare 
till elever i årskurs F-3 och har i år försämrats från 53 procent till 35 procent. 
Resultatet hänger sannolikt samman med restriktioner på grund av pandemin covid-
19. I år har utvecklingssamtal inte kunnat genomföras på plats och den naturliga 
möjligheten att i samband med detta genomföra skolklimatundersökningen uteblev. 
Vårdnadshavare har inte heller haft möjligheten att genomföra enkäten i samband med 
hämtning och lämning av sina barn då detta har skett utomhus. Två 
skolklimatundersökningar har pågått samtidigt, vilket även har påverkat 
svarsfrekvensen trots förtydligande från rektorer. Det finns goda exempel där 
rektorerna följt upp att vårdnadshavarna har uppmärksammat att det var två enkäter 
som skulle fyllas i under samma period vilket har ökat svarsfrekvensen på dessa 
skolor. Huvudmannen hoppas att skolorna har möjlighet att aktivt arbeta för en ökad 
svarsfrekvens efter pandemin covid-19. Skolklimatundersökningen förväntas återigen 
kunna besvaras av vårdnadshavare vid hämtning av sina barn på fritidshemmet, vid 
utvecklingssamtal eller vid annat möte. Det finns fler utmaningar: att nå ut med 
information till vårdnadshavare som har andra modersmål än svenska, vårdnadshavare 
som inte behärskar eller har tillgång till tekniska hjälpmedel samt vårdnadshavare som 
inte vill svara på enkäter. 
 

 Elevenkät 4-6 och 7-9  
Resultatet för årskurs 4-6 är i stort sett oförändrat på kommunnivå inom samtliga 
områden. För årskurs 7-9 har resultatet ökat mellan två och tre procentenheter. 
Resultaten varierar mellan de olika skolorna oavsett skolornas storlek, geografiska 
placering i stad eller landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare 
områden för årskurs 4-6. De två skolorna som har högst totala resultat för årskurs 7-9 
är placerade i socioekonomiskt svaga områden: Bodaskolan och Särlaskolan. För 
övriga 7-9 skolor varierar resultatet oavsett skolornas storlek, geografiska placering i 
stad eller landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
Resultatet för årskurs 7-9 är generellt lägre än för årskurs 4-6 inom samtliga områden. 
Borås Stad följer den nationella trenden att yngre elever är mer nöjda med sin 
skolgång än vad äldre elever är.2  

                                                      
2 Skolverkets rapport 479 (2019) Attityder till skolan 2018 
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Resultatet är en ögonblicksbild som påverkas av svarsfrekvensen, vilket kan leda till 
stora förändringar mellan åren för respektive skola. Förändringen i resultat på skolnivå 
kan även skilja sig på små skolenheter där enstaka elevs resultat ger stort procentuellt 
utslag i det totala resultatet. Orsakerna till den stora variationen mellan skolornas 
resultat beror i huvudsak på elevernas upplevelse av skolklimatet. Resultatet påverkas 
av hur skolorna bedriver värdegrundsarbetet, organiserar undervisning, ger stöd till 
elever med särskilda behov samt hur eleverna förbereds för att svara på enkäten vilket 
bekräftas på analysmöte i central förvaltning. Skolor i Grundskoleförvaltningen som 
har höga resultat kännetecknas av kontinuitet i ledningsfunktionen, en tydlig 
organisation som styrs utifrån elevernas behov, systematisk kvalitetsarbete och låg 
personalomsättning. Skolor med höga resultat har särskilt fokus på goda relationer, 
elevernas välmående samt trygghet och trivsel. På vissa skolor i Grundskole-
förvaltningen som har höga resultat har även en bra inomhusmiljö i form av fler 
utrymmen att vistas i, luftiga lokaler, bra ljudisolering, flera grupprum samt att 
eleverna kan sitta i lugn och ro positiv påverkan. Skolor i Grundskoleförvaltningen 
med lägre resultat kännetecknas av hög personalomsättning i ledningsfunktionen, 
högre personal- och elevfrånvaro under pandemin covid-19, högre personal 
omsättning och i viss mån lägre lärarbehörighet. Skolklimatet påverkas av rektors 
ledarskap, ledarskap i klassrum, goda relationer, tillgång till elevhälsopersonal samt 
omsättning av personal och elever vilket bekräftas på analysmöte i central förvaltning.  

Det är relativt många elever som väljer svarsalternativ vet ej/ingen åsikt vilket innebär 
att skolor inte har en fullständig bild av elevernas upplevelse av sin skolsituation. Det 
är fler elever på 7-9-skolor som svarar vet ej/ingen åsikt jämfört med elever på 4-6-
skolor. Det finns ett behov av att genomföra enkäten på ett sådant sätt att elever 
förstår frågorna och är engagerade samt att resultat återkopplas till eleverna.  

I år är det Svaneholmskolan och Kinnarummaskolan som har generellt höga resultat 
oavsett fråga för årskurs 4-6 utifrån de olika områdena ”Trygghet och studiero”, 
”Delaktighet” samt ”Bemötande”. Förra året var det en skola som hade det, 
Svaneholmskolan. Viskaforsskolan och Svedjeskolan har generellt sett låga resultat. På 
Svedjeskolan finns endast en klass i årskurs 4-6 och därför bör deras resultat 
analyseras med försiktighet vid jämförelse med andra skolor. Variationerna i resultat 
mellan skolorna gäller även för årskurs 7-9 utifrån respektive fråga. Jämför man 
däremot medelvärdet utifrån de olika områdena ”Trygghet och studiero”, 
”Delaktighet” och ”Bemötande” ser man tydligt att vissa skolor som Bodaskolan och 
Särlaskolan har sammantaget högst resultat i förhållande till övriga 7-9 skolor. 
Fristadskolan har under flera år haft låga resultat. Resultatet för alla årskurser beror i 
huvudsak på hur rektor organiserar och tillsammans med sin personal bedriver skolans 
värdegrundsarbete snarare än vilka förutsättningar som finns för dessa skolor såsom 
socioekonomi, skolans storlek, tätort eller landsbygd. Eftersom resultaten varierar från 
år till år krävs det att skolorna säkerställer att arbetet bedrivs inom det systematiska 
kvalitetsarbetet.34  

 

                                                      
3 Skolinspektionen (2020) Skolors arbete med trygghet och studiero 
4 Skolinspektionens årsrapport (2019) Skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande 
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Uppföljning av kunskapsresultaten utifrån Skolverkets stöd ”Samverkan för bästa 
skola” visar att skolor med riktat stöd har förbättrat sina resultat gällande 
gymnasiebehörighet och genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.5 För de F-6-skolor i 
Borås som har deltagit i ”Samverkan för bästa skola” finns det inga tydliga effekter på 
resultatet för värdegrundsfrågorna i skolklimatsundersökningen. Två skolor har ökat 
sina resultat, två skolor har i stort sett oförändrat resultat och en skola har ett lägre 
resultat jämfört med 2020. När det gäller trygghet i skolan för perioden 2018-2021 har 
fyra av fem skolor ökat sina resultat och en skola har varierande resultat, särskilt 
mellan 2019 och 2020 då resultatet minskade. När det gäller frågan om lärarna tar 
hänsyn till elevernas åsikter för perioden 2018-2021 har tre av fem skolor ökat sina 
resultat, en skola har varierande resultat och en skola har en nedåtgående trend.  

För 7-9-skolor i Borås som har deltagit i ”Samverkan för bästa skola” har två skolor 
ökat sina resultat och en skola har ett oförändrat resultat. När det gäller trygghet i 
skolan för perioden 2018-2021 har en av tre skolor ökat sina resultat, en skola har 
oförändrat resultat och en skola har ett varierande resultat. När det gäller frågan om 
lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter för perioden 2018-2021 har två av tre skolor 
ökat sina resultat och en skola har oförändrat resultat. 

 
8.2.1 Trygghet och Studiero  
Det totala resultatet för frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” för elever i årskurs 4-6 
är samma som 2020. För årskurs 7-9 är resultatet tre procentenheter högre än 2020. 
Majoriteten av skolorna har antingen haft ett stabilt resultat eller ett resultat som 
varierar från år till år. Bodaskolan, Målsrydskolan och Sandgärdskolan har haft en 
positiv trend, ökade resultat för varje år för perioden 2018-2021. Årets resultat på 
kommunnivå i årskurs 7-9 kan kopplas till Daltorpskolans, Särlaskolans och 
Viskaforsskolans ökade resultat.  

Resultatet för studiero har försämrats för årskurs 4-6: från 73 till 71 procent och har 
förbättrats för årskurs 7-9, från 63 till 69 procent i jämförelse med förra året. En orsak 
till att elever i årskurs 4-6 upplever lägre studiero kan hänga samman med högre 
frånvaro av personal på grund av pandemin covid-19, vilket kan ha bidragit till att 
inarbetade rutiner och arbetssätt rubbats.6 Årets resultat på kommunnivå i årskurs 7-9 
kan kopplas till att alla utom en skola har förbättrat sina resultat jämfört med förra 
året. Under de senaste åren har flera 7-9-skolor prioriterat området ”Trygghet och 
studiero” i sina utvecklingsplaner, vilket förmodligen är en orsak till det förbättrade 
resultatet. Studiero är dock fortfarande denna fråga som får lägst resultat inom 
området ”Trygghet och studiero” för både årskurs 4-6 och 7-9. Det finns även en 
spridning i resultatet mellan skolorna, för årskurs 4-6 från 47 till 92 procent och för 
årskurs 7-9 från 52 procent till 76 procent. Spridningen tyder på att vissa skolor har 
haft ett framgångsrikt arbete samtidigt som andra har behov av flera åtgärder för att 
höja sina resultat.  

                                                      
5 Skolverket (2021) Redovisning av uppdrag om Samverkan för bästa skola 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2021/uppdrag-om-samverkan-for-
basta-skola-2020?id=7996 
6 Skolverket (2020) Undersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet 
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Även om trygghet och studiero ofta nämns tillsammans och att det kan finnas en 
ömsesidig påverkan dem emellan, är det inte samma sak. Tryggheten hänger ofta ihop 
med skolans värdegrundsarbete i stort och kan öka genom insatser som främjar 
respekt och goda relationer. Studieron har en stark koppling till kvaliteten på 
undervisningen och därmed till lärarnas förutsättningar att bedriva en god un-
dervisning. För att kunna komma tillrätta med problemen måste orsaken till dem 
identifieras, vilket kan underlättas genom att hålla isär begreppen trygghet och 
studiero. Skolor som lyckas väl i detta arbete involverar hela organisationen. 
Kännetecknande är att arbetet och diskussionerna finns på såväl klassrums- som 
lärarlags- och skolnivå. Hela skolan och utbildningens alla delar (klassrummen, 
korridorer, matsal och skolgård, arbetsplatsförlagt lärande etc.) omfattas av arbetet.7  

Skollagen är tydlig när det gäller vilka krav som kan ställas på en skola. Alla elever ska 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.8 I Skolverkets rapport 
lyfter eleverna fram att elevers ”upplevelse av trygghet” är starkt sammankopplad med 
goda relationer med vuxna och med andra elever. Att det finns en hög närvaro av 
vuxna i lokalerna och att de kan vara trygga i att det alltid finns någon där. De vill ha 
vuxna som säger ifrån, som agerar snabbt och konsekvent och vuxna som tar ansvar 
för att fånga deras erfarenheter.9 Elever med funktionsnedsättning och elever som inte 
betecknar sig som heterosexuella känner sig mer otrygga och utsatta för kränkande 
behandling.10  

Skolinspektionens årsrapport 2019 visar att skolor som uppnår de högre 
kvalitetskriterierna för studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och en samsyn 
bland lärarna. Rapporten visar att elevgruppen inte är den avgörande faktorn för om 
lektionen präglas av studiero eller inte, utan lärarens förutsättningar att skapa studiero i 
undervisningen. Rektorers och lärares ledarskap och en trygg skolmiljö är 
nyckelpunkter för en hög nivå av trygghet och studiero.11  

Skolan är i många fall en fristad där eleverna kan få en paus från en jobbig 
hemsituation och stöttning från andra vuxna, vilket skapar en trygg miljö vilket 
bekräftas på analysmöte i central förvaltning. Under pandemin covid-19 har elever i 
större utsträckning vistas i hemmet på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner. 
Enligt Barnombudsmannens (BO) årsrapport12 har situationen i stort blivit sämre för 
barn i trångboddhet, eller barn som lever i hem där det förekommer våld eller 
missbruk. Elevhälsan har på många skolor fått ställa om sitt arbete på grund av 
pandemin, med nya arbetssätt och rutiner. Elevhälsans personal i förvaltningen vittnar 
om att de flesta elever mår bra men flera har ett märkbart sämre mående som går att 
härleda till samhällssituationen. Det kan handla om en större oro hos vårdnadshavare 
som påverkar elevers oro och närvaro i skolan. Elevhälsan har gjort insatser i form av 
besök i klasser och på raster som har bidragit till att öka elevernas närvaro. Elevernas 
mående har påverkats negativt i samband med övergång från enbart närundervisning 
                                                      
7 Skolinspektionen (2020) Skolors arbete med trygghet och studiero 
8 Skollagen (2010:800) kapitel 5  
9 Skolverkets rapport 471 (2018) Ordningsregler och disciplinära åtgärder sid 56 
10 LUPP enkät (2018) SPSM (2019) Barnpanelsrapport Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, 
studiero och studiemotivation? 
11 Skolinspektionens årsrapport (2019) Skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande 
12 Barnombudsmannens årsrapport (2021) Alla tar ju inte ansvar, Barnkonventionen som lag under en 
samhällskris 
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till en blandning av när- och fjärrundervisning på 7-9 skolor. Kurativa samtal har ökat 
och hänvisningar till hälso- och sjukvården har ökat då fler elever har symtom på 
ångest, depression och självskadebeteende. Barnombudsmannen har fått indikationer 
från civilsamhället på att den psykiska ohälsan ökade på grund av isolering i hemmet, 
nedstängning av fritidsaktiviteter och oro för både sig själva och närstående. Bilden av 
en försämrad psykisk hälsa hos barn, såsom ångest och nedstämdhet, lyfts av Bris som 
har fått fler samtal om detta sedan pandemins början.13 Elevhälsan inom förvaltningen 
bekräftar bilden om en försämrad psykisk hälsa hos elever.  

 
Könsskillnader  

Resultatet gällande studiero för både flickor och pojkar är fortfarande lägst i relation 
till de andra frågorna inom området ”Trygghet och studiero” där flickorna svarar 
mindre positivt än pojkarna. Skillnaden mellan könen gällande studiero har minskat 
för årskurs 4-6 och har ökat för årskurs 7-9 jämfört med 2020. Skillnaderna mellan 
flickors och pojkars svar inom området ”Trygghet och studiero” i årskurs 4-6 och 7-9 
har minskat förutom på följande frågor: ”Jag vet vem på skolan jag skall prata med om 
någon har varit elakt mot en elev” i årskurs 4-6 och för årskurs 7-9 ”Jag känner mig 
trygg i skolan” och ”Jag har studiero på lektionerna”.  

Borås Stad följer den nationella trenden att flickor upplever mindre studiero jämfört 
med pojkar.14 I jämförelse med årskurs 4-6 har årskurs 7-9 lägre resultat i samtliga 
frågor oavsett kön. Zimmerman beskriver att pojkar agerar utifrån en anti-pluggkultur 
när de skapar sin manlighet, det får också konsekvenser för flickor som störs av 
pojkarnas beteende, flickorna kan också utsättas för nedsättande kommentarer när de 
engagerar sig i skolarbetet. Vidare nämner han att flickor ibland används som 
”stötdämpare” i klassrummet genom att placeras mellan stökiga pojkar15, vilket 
sannolikt påverkar deras upplevelse av studiero. För att såväl flickor som pojkar ska få 
studiero behöver skolan problematisera de begränsande könsnormer som finns i 
samhället och uttrycka höga och positiva förväntningar på samtliga elever oavsett kön. 
Skolor behöver bedriva ett jämställdhetsarbete som bemöter destruktiva och 
begränsande normer för maskulinitet, detta skulle då gynna pojkars skolarbete16 och ha 
en positiv effekt på flickornas upplevelse av studiero.  

För att alla elever ska tillförsäkras en utbildning av hög kvalitet där skolmiljön är såväl 
trygg som jämställd är det angeläget att skolor bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete 
med jämställdhet kopplat till trygghet.17 Otrygghet kan ofta ha att göra med 
könsrelaterade kränkningar samt olika normer och synsätt kring flickor och pojkars 
roller. Av Skolinspektionens elevenkät framgår att flickor generellt är mindre trygga än 
pojkar i skolan.18 Detta visar att frågor om trygghet och jämställdhet är nära 

                                                      
13 Bris (2021) Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet 
14 Skolverkets rapport 479 (2019) Attityder till skolan 2018 
15 Zimmerman, F. (2018) Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars 
normer kring maskulinitet. Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande: Göteborgs 
universitet. http://hdl.handle.net/2077/54036  
16 SKL (2018) Maskulinitet och jämställd skola, Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat 
17 Skolinspektionen (2020) Tematisk kvalitetsgranskning, Grundskolors arbete med jämställdhet – med särskilt 
fokus på en trygg skolmiljö för alla elever 
18 Skolinspektionen (2019a) Skolenkäten. Resultat hösten 2019 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/statistik-fran-skolenkaten/skolenkaten-ht-2019/ 

http://hdl.handle.net/2077/54036
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sammanflätade19 och att skolors trygghetsarbete kan bli mer träffsäkert om det 
integreras med arbetet för jämställdhet. Skolinspektionen rekommenderar i sin 
granskning att kartläggning och analys av elevers trygghet kopplas till jämställdhet 
samt kön. Utan ett köns- eller jämställdhetsperspektiv i kartläggning och analys finns 
en risk att begränsande könsmönster förbises och att de åtgärder som vidtas blir 
mindre träffsäkra. Detta inkluderar bland annat sexuella anspelningar mot flickor, 
liksom nedvärderande kommentarer såväl till flickor som till pojkar som uppfattas 
som feminina.  

Skolinspektionen kopplar jämställdhetsarbete till trygghet och studiero för alla elever, 
åtgärder mot kränkande behandling och värdegrundsarbetet. Skolinspektionen har i 
sin granskning funnit brister i jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet handlar både 
om sociala relationer och om innehåll i undervisningen och ämnesdidaktiken. Det 
handlar om de föreställningar vi som människor är bärare av, om kommunikation, om 
jämställdhet som kunskap i sig och om jämställdhetsperspektiv i alla skolans ämnen. 
Huvudmannen ser ett behov utifrån skolklimatundersökningen av att utveckla ett 
långsiktigt och systematiskt jämställdhetsarbete. 20 

8.2.2 Delaktighet  
I alla frågor inom området ”Delaktighet” har 4-6-skolor högre resultat än 7-9 

skolor, vilket överensstämmer med nationella undersökningar.21 7-9 skolors resultat 
gällande medelvärde har förbättrats med två procentenheter och har försämrats med 
en procentenhet för 4-6-skolor jämfört med 2020. ”Delaktighet” är det området, 
jämfört med ”Trygghet och Studiero” och ”Bemötande”, som har lägst resultat 
gällande medelvärde för både årskurs 4-6 och 7-9. Den frågan som fått högst totala 
resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” och den fråga som fått 
lägst totala resultat är ”Jag får vara med och tycka till om skolans regler” för både 
årskurs 4-6 och 7-9. Barnkonventionens22 artikel 12-15 handlar om barns rätt till 
delaktighet och inflytande. Barnkonventionen menar att alla barn ska ges möjlighet att 
vara delaktiga i alla frågor som rör dem vilket innebär att skolorna behöver bedriva ett 
systematiskt arbete för att leva upp till Barnkonventionen. En del i detta arbete 
handlar om att göra eleverna delaktiga i uppföljningen av enkätresultatet och i 
framtagande av de åtgärderna som behöver vidtas på den enskilda skolan.  

Stiftelsen Friends genomför årligen enkäter riktade till elever i årskurs F-9 samt till 
personal. Rapporten 2020 har fokus på kräkningar, trakasserier, diskriminering samt 
trivsel, trygghet och delaktighet i likabehandlingsarbetet på skolan. Av rapporten 
framgår det att 65 procent av eleverna i årskurs 6-9 endast delvis, sällan eller aldrig får 
möjlighet att vara involverade eller delaktiga i skollans trygghetsarbete. Elevdelaktighet 
i trygghetsarbetet är grundläggande för att få en förståelse för elevernas vardag och för 
att göra det förebyggande arbetet effektivt.23  

                                                      
19 2 Se även Heikkilä, M. (2019) Skolutveckling och jämställdhet. Stockholm: Natur och Kultur, s. 8-11; 
Sveriges Kommuner och Landsting (2019). Se, förstå och förändra: Att motverka könsskillnader i skolresultat. 
Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, s. 7-8. 
20 Skolinspektionen (2020) Grundskolors arbete med jämställdhet – med särskilt fokus på en trygg skolmiljö för alla 
elever 
21 Skolverkets rapport 479 (2019) Attityder till skolan 2018 
22 Barnkonventionen https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten 
23 Friendsrapporten (2020) https://friends.se/friendsrapporten-2020/ 
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Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Att elever ges 
förutsättningar att vara delaktiga i det sammanhang som skolan och utbildning utgör 
är av stor betydelse både för enskilda individer och för samhället. För elever bidrar 
delaktighet till viktiga komponenter för lärande, såsom exempelvis trygghet och 
motivation.24 Skolinspektionen menar att bristande delaktighet kan försvåra elevers 
möjlighet att nå utbildningens mål eller att utvecklas så långt som möjligt. I 
förlängningen kan bristande delaktighet också antas medverka till framtida 
begränsningar, exempelvis i fråga om vidare studier, arbete och försörjning.  

När elever kan påverka sin skolgång ökar deras motivation för skolarbete. De får 
bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens enligt Skolverkets allmänna 
råd. I Skolinspektionens rapport från 2016 är det utryckt att elevers inflytande och 
delaktighet i undervisningen kan främja studiero.25 Ett sätt att få eleverna att bli mer 
aktiva på lektionen är att göra dem delaktiga. När eleverna har kontroll över det egna 
lärandet känner de större intresse och motivation för skolarbetet. Lärare och 
skolledare behöver göra klart vad, hur och när elever kan påverka. Lärare behöver låta 
alla komma till tals i undervisningen samt ge elever möjlighet att uttrycka sin mening i 
frågor som berör dem. Elever ska ha möjlighet att ha inflytande över undervisningen, 
utifrån sin nivå och ska ges möjlighet att delta när beslut ska fattas.26 Delaktighet är en 
grundläggande rättighet enligt barnkonventionens artikel tolv.27  

Skolinspektionens slutsats från granskningen 2018 är att majoriteten av skolorna 
arbetar utifrån en vision om att alla elever ska kunna delta i undervisningen. Däremot 
saknas ofta en gemensam förståelse för vad som menas med delaktighet. I rapporten 
har Skolinspektionen granskat hur lärare skapar förutsättningar för alla elevers 
delaktighet i undervisningssituationen. Utgångspunkten i rapporten är den definition 
av delaktighet som används av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och 
Skolverket, som kallas delaktighetsmodellen. Delaktighetsmodellen består av sex 
aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och 
autonomi. Skolinspektionen lyfter fram ett behov av utveckling av förståelsen för hur 
förhållningssätt och metoder påverkar förutsättningar för delaktighet bland elever. De 
menar att en förståelse för metoderna som används är viktig att ha i åtanke också i 
förhållande till elever som har diagnostiserats med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Ett ytterligare förbättringsområde enligt 
Skolinspektionen handlar om behov av ökning av lärares medvetenhet om hur 
anpassningar får olika konsekvenser för olika elever. Vidare menar Skolinspektionen 
att lärare som skapar goda förutsättningar för alla elevers delaktighet också organiserar 
undervisningen på ett flexibelt sätt, där aktivitet och innehåll avgör hur eleverna 
eventuellt grupperas. De anpassar och varierar undervisningen, både på grupp- och 
individnivå, med stöd av personal i elevhälsan, och utformar undervisningen så att 
elever får möjlighet till samhandling och att få erkännande genom att bidra utifrån sina 
förmågor både kontinuerligt och på ett varierat sätt. Även lärmiljöns utformning har 

                                                      
24 Skolverket (2015) 
25 Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) Skolans arbete för att säkerställa studiero 
-det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också 
26 Barnombudsmannen ”Mina rättigheter”  
27 Barnkonventionen § 12 och § 13 
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betydelse för alla elevers möjlighet till delaktighet. För elever som har en 
funktionsnedsättning kan lärares sätt att utforma och anpassa undervisningen vara av 
särskild betydelse eftersom dessa elever möter större utmaningar vad gäller delaktighet. 
Bristande anpassning av lärmiljön kan innebära en förstärkning av de konsekvenser 
som funktionsnedsättningen medför.28  

Alla skolor ska göra eleverna delaktiga i arbetet med att utarbeta ordningsregler, i 
enlighet med Skollagen.29 Ordningsreglerna ska följas upp. Skolklimatundersökningen 
visar liksom Skolinspektionens granskning30 att många elever inte känner sig delaktiga i 
framtagandet av sådana regler. Elever tenderar att ha både större respekt och 
förståelse för sådana beslut som de varit delaktiga i. De behöver också känna att 
reglerna är begripliga och meningsfulla för dem. Delaktighet ska vara en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det är angeläget att rektorerna säkerställer att alla elever 
upplever att de får vara med och tycka till om skolans regler då resultaten fortfarande 
är låga.  

För barn och unga i Sverige har covid-19-pandemin inneburit stora omställningar, till 
exempel vid distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter enligt 
Barnombudsmannens (BO) årsrapport.31 I rapporten lyfter BO tre prioriterade 
huvudområden där barns rättigheter påverkats i stor utsträckning. Dessa tre områden 
är barns delaktighet i krisberedskap, barns rätt till utbildning under en kris och barns 
rätt till hälsa och fritid. Rapporten bygger på en enkät riktad till elever i 
socioekonomiskt utsatta områden. För att dra lärdomar av hur pandemin påverkat 
barn och rusta samhället för att hantera framtida kriser är det av yttersta vikt menar 
BO att barn själva involveras i de utredningar och utvärderingar som görs av vidtagna 
åtgärder. BO lämnar tre konkreta förslag för hur samhället ska bli bättre på att 
efterleva barnkonventionen under en kris. BO:s förlag: Säkerställ barns delaktighet i 
Sveriges krisberedskap, Säkerställ barns rätt till utbildning under en kris och Säkerställ 
barns rätt till hälsa och fritid. För att ytterligare förstå delaktighet lyfter BO en 
teoretisk modell som ofta kallas delaktighetsstegen. Modellen är ett konkret 
arbetssätt.32 Modellen används för att beskriva olika nivåer av inflytande och 
delaktighet och används i Borås Stad. De fem nivåerna i modellen beskriver 
medverkan i en delaktighetsprocess som kan leda till inflytande. Exempel på sådana 
former för delaktighet är rätten att lägga förslag, medverkan i dialog, möjlighet att 
lämna synpunkter och att bli konsulterad.  

Könsskillnader 

Flickor och pojkar känner sig ungefär lika delaktiga i årskurs 4-6 som i årskurs 7-9 
förutom på frågan ”Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd (eller liknande)”. 
Fler flickor än pojkar svarar positivt på denna fråga i båda årskurs 4-6 som 7-9. 
Skillnaden mellan könen på denna fråga har ökat i årskurs 4-6 och minskat i årskurs 7-

                                                      
28 Skolinspektionens tematiska granskning (2018) Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen  

29 5 kap. 5 § Skollagen 
30 Skolinspektionens granskningsrapport (2016) Skolans arbete för att säkerställa studiero 
-det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också 
31 Barnombudsmannens årsrapport (2021) Alla tar ju inte ansvar, Barnkonventionen som lag under en 
samhällskris 
32 Barnombudsmannens årsrapport (2021) Alla tar ju inte ansvar, Barnkonventionen som lag under en 
samhällskris 
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9. Rönnlund33 beskriver att i organiserade inflytande- och påverkansprocesser i skolan 
så utmärker sig flickor som mer aktiva. Att vara aktiv i det formella elevinflytandet, 
som exempelvis elevrådet, förknippas mer med flickors agerande än pojkars. Då 
skolans jämställdhetsmål till stor del handlar om att bredda individers kompetenser, 
ligger här en stor utmaning för skolor och kommuner. Om man inte lyckas bredda 
deltagandet riskerar elevinflytandet att förstärka existerande könsmönster och 
könsnormer i skolan menar Rönnlund.  

Även om resultatet på kommunnivå visar att fler flickor upplever sig delaktiga än 
pojkar är inte gruppen flickor en homogen grupp. Flickor med funktionsnedsättningar 
upptäcks sällan eller oftast senare än pojkar.34 Enligt en studie med flickor som har 
koncentrationssvårigheter beskriver eleverna att tillgänglighet och erkännande är 
grundläggande för att de ska känna delaktighet i skolan. En förutsättning för en ökad 
delaktighet är skolans arbete med en tillgänglig lärmiljö och ett tillåtande klimat, för 
detta krävs bland annat en generell kunskap om funktionsnedsättningar.35 Bristande 
anpassning av lärmiljön kan innebära en förstärkning av de konsekvenser som 
funktionsnedsättningen medför. Flickor delar en rädsla av att inte bli trodda när de 
beskriver sina problem eftersom de oftast inte uppfattas som utåtagerande. Bristen på 
erkännande av lärare har till exempel gjort att flickors engagemang sjunkit så lågt att de 
i perioder varit hemma från skolan.  

 
8.2.3 Bemötande 
Resultatet på området ”Bemötande” ligger i linje med förra årets resultat för årskurs 4-
6. Resultatet för årskurs 7-9 har höjts mellan en till fem procentenheter på de olika 
frågorna. Eleverna i årskurs 4-6 svarar mer positivt jämfört med eleverna i årskurs 7-9. 
Det finns en variation mellan skolorna oavsett årskurs, vilket tyder på att vissa skolor 
bedriver ett framgångsrikt arbete kring bemötande. Oavsett årskurs får frågan 
”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa” flest positiva svar och frågan ”I olika 
ämnen får jag prata om relationer och känslor” får minst positiva svar.  

Resultatet visar att det är relativt stora skillnader mellan frågorna ”Mina lärare bryr sig 
om mig” och ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa” för samtliga årskurser. I 
årskurs 4-9 är skillnaden sju procentenheter och i årskurs 7-9 är det tolv 
procentenheter. Hattie (2009) menar utifrån sin metastudie ”Visible Learning” att en 
relation som präglas av tillit - där lärare och andra vuxna visar förtroende, intresse, 
respekt och omsorg för eleverna och deras välbefinnande och lyssnar till deras åsikter 
och tankar - är en förutsättning för att eleverna ska känna sig sedda, bekräftade, 
delaktiga och trygga i skolsituationen och sitt lärande. Ett arbete som kräver tid och 
utrymme.  

För eleverna är det viktigt att skolan arbetar aktivt med att skapa förtroendefulla och 
positiva relationer mellan elever och andra vuxna på skolan för att öka deras 
förutsättningar att klara av skolarbetet. När eleverna känner att skolan är präglad av en 
respekt mellan människor, att lärarna bryr sig om eleverna, att lärarna förväntar sig att 

                                                      
33 Rönnlund, M (2011) Demokrati och deltagande Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv 
34 Kopp S. (2010) Girls with social and/or attention impairments 
35 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) Delaktighet i skolor för flickor och pojkar med ADHD – 
intervjuer med elever och rådgivare i specialpedagogik, avsnitt 4. Vad vi kan lära oss av eleverna 
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eleverna gör sitt bästa och att de kan vara sig själva så motiverar det eleverna att delta i 
skolarbetet. Bemötande och förhållningssätt är särskilt betydelsefullt i samspelet med 
elever som har en komplex skolbakgrund. Bemötandet är avgörande för att elever ska 
komma till skolan, delta i undervisningen och för att olika stödinsatser ska vara 
verksamma.36  

Frågan ”I olika ämnen får jag prata om relationer och känslor” är den fråga som får 
lägst resultat oavsett årskurs. Frågan kan uppfattas som svår att tolka för eleverna. Det 
kan även tyda på att lärarna inte alltid lyfter relationer och känslor kopplat till svåra 
aspekter i ämnesinnehållet, t ex genom att diskutera elevernas potentiella oro för 
pandemin covid-19, klimatförändringar eller erfarenheter av kriser och krig. Blennow 
tar i sin avhandling upp det analytiska begreppet känslogemenskap som används för 
att ta fasta på vilka känslouttryck som uppmuntras, förkastas, ses som gynnsamma 
eller skadliga i en gemenskap.37 För att kunna utveckla arbetet kring relationer och 
känslor behövs ett undervisningsklimat som präglas av goda relationer mellan såväl 
elever som elever och lärare. Malmström, Lunds universitet, skriver på Skolverkets 
hemsida om ”Känslors roll och funktion i undervisningen underskattas”. Malmström 
menar att ”Elevers känslor är kopplade till ämnesinnehållet men de är också 
relationella och kan skapa symboliska gränser mellan oss och dem. Undertryckta 
känslor kan däremot leda till förvirring och oro. Läraren bör därför inte skygga för 
känslor utan tvärtom våga omfamna dem och låta dem bli del av undervisningen". 
Skolverket har i sitt arbete för skolutveckling uppmärksammat frågan gällande 
undervisning kopplat till relationer och känslor.38 

Könsskillnader 
I jämförelse med förra året är skillnaden i svaren marginell mellan flickor och pojkar i 
årkurs 4-6. I årskurs 7-9 har skillnaderna mellan könen ökat på tre av fem frågor, 
minskat på en fråga och en är oförändrad. Det finns en skillnad mellan flickors och 
pojkars svar på frågan ”I min skola kan jag vara mig själv” för årskurs 4-6 och 7-9, där 
det är färre flickor än pojkar som svarar positivt. Resultatet varierar mellan sex 
respektive åtta procentenheter. Det tyder på att det normkritiska arbetet kring 
könsnormerna behöver utvecklas för att flickor i högre grad ska uppleva att de kan 
”vara sig själva”. Enligt SKR måste eleverna ges möjlighet att reflektera över och prata 
om svårigheter, om utsatthet och rädsla för att inte leva upp till de ofta snäva 
förväntningar som finns på både flickor och pojkar.39 Att kunna vara sig själv handlar i 
hög grad om elevernas självskattning, Zimmerman nämner i sin avhandling att flickor 
och pojkar tenderar att underskatta respektive överskatta sina förmågor och 
kompetens, vilket påverkar hur de agerar i skolan.40  

Ytterligare en fråga med en skillnad i svaren i årskurs 7-9 är ”I min skola respekterar vi 
varandra”, där flickorna svarar mer negativt på påståendet jämfört med pojkarna med 
en skillnad om sex procentenheter. Zimmerman beskriver att lärare bemöter flickor 
och pojkar på olika sätt. Pojkar tar traditionellt större plats i klassrummet. De hörs 

                                                      
36 Sveriges kommuner och landsting (2016) Plug in slutrapport  
37 Blennow, Katarina (2019) The Emotional Community of Social Science Teaching  
38 Skolverket (2019) https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/kanslors-roll-
och-funktion-i-undervisningen-underskattade 
39 SKL (2018) Maskulinitet och jämställd skola, Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat 
40 Zimmerman, F. (2018). 
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mer än flickor och pratar oftare utan att ha fått frågan. För sitt mer högljudda 
handlande får pojkar ofta kritik och tillsägelser för sitt uppförande. Flickor tilltalas 
oftare med en lugnare samtalston och samtalet liknar mer en dialog.41  

Oavsett årskurs svarar flickorna mer positivt på frågan ”Lärarna förväntar sig att jag 
gör mitt bästa”, vilket ligger i linje med förra årets resultat. Öhrn och Holm (red.)42 
konstaterar att det finns olika förväntningar på flickor och pojkar i skolan: ”Det finns 
ett tydligt mönster av att flickor generellt uppfattas studera mer – och förväntas studera 
mer - än pojkar”. Det har stor betydelse hur vuxna i skolan förhåller sig till normer 
kring kön, vilka förväntningar de signalerar till pojkar och flickor samt hur frågor om 
kön, sexualitet och jämställdhet hanteras43 vilket påverkar deras bemötande av flickor 
och pojkar.  

 
 Enkät till vårdnadshavare för elever i årskurs F-3 

Då svarsfrekvensen är under 50 procent på kommunnivå sker ingen analys av 
huvudmannen. De skolor som har en svarsfrekvens högre än 50 procent gör en analys 
på skolnivå. Det finns ett behov av att resultatet från skolklimatundersökningen 
återkopplas till vårdnadshavare för att höja svarsfrekvensen och möjliggöra ett gott 
samarbete mellan hem och skola. 
 

 Elevenkät grundsärskolan 
Huvudmannen har gjort bedömningen att alla elever som har förutsättningar att svara 
på skolklimatundersökningen har gjort det. Resultatet har ökat på samtliga frågor på 
Grundsärskolan Erikslundskolan samtidigt som resultatet på två frågor har minskat på 
Grundsärskolan Fjärdingskolan. Generellt sett har grundsärskolan höga resultat och en 
orsak till detta kan vara den höga personaltätheten och organisatoriska lösningar med 
små undervisningsgrupper.  

Eleverna trivs på sin skola, däremot behöver elevernas delaktighet fortsätta att 
utvecklas framförallt på Grundsärskolan Erikslundskolan utifrån könsskillnader då 
färre flickor än pojkar svarar positivt på frågan ”Ibland får jag vara med och bestämma 
i skolan” oavsett skola. Alla elever i grundsärskolan, oavsett kön, ska ges inflytande 
över utbildningen och hållas informerade om frågor som rör dem. Hur denna 
information ska ges ska anpassas efter elevernas personliga förutsättningar. I 
Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s skrift ”Delaktighet – ett arbetssätt i 
skolan”44 finns det många förslag på hur en skola kan bedriva ett systematiskt arbete 
gällande delaktighet.  

Det finns en könsskillnad i svaren på några frågor, där flickor svarar mindre positivt 
än pojkar. På frågan ”Vi är bra kompisar på min skola” finns det en skillnad på 30 
procentenheter på Grundsärskolan Erikslundskolan och på Grundsärskolan 
Fjärdingskolan 14 procentenheter. Mineur (2013) menar att särskolan, precis som 

                                                      
41 Zimmerman, F. (2018). 
42 Öhrn, E. och Holm, A-S. (red) (2014) Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika 
undervisningspraktiker. Göteborg: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession: Göteborgs 
universitet. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37427/10/gupea_2077_37427_10.pdf 
43 SKL (2018) Maskulinitet och jämställd skola, Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat 
44 SPSM (2018) Delaktighet – ett arbetssätt i skolan  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37427/10/gupea_2077_37427_10.pdf


Borås Stad 
Datum 
2021-06-15 

Referens 
GRN 2021-00066 

Sida 
44(52) 

 

Värdegrund 2021 

andra skolformer, påverkas utifrån samhällets maktstrukturer. Flickor oroar sig i större 
utsträckning för kunskapsbrister samtidigt som det är mer accepterat och finns lägre 
förväntningar för pojkar att prestera högt i teoretiska ämnen. De skillnader som råder i 
bemötande av eleverna bottnar bland annat i att förväntningarna på kvinnor 
respektive män skiljer sig åt. Därigenom påverkas också elevernas handlingsutrymme 
och möjlighet att utöva inflytande över sin vardag.45 Att arbete med jämställdhet ses 
som ett utvecklingsområde för båda skolorna. I detta arbete är det viktigt att beakta att 
könsfördelningen inom grundsärskolan i Borås är ojämn, cirka 60 procent av eleverna 
är pojkar och 40 procent flickor.  

 
 Kränkande behandling och diskriminering 

Anmälan om kränkande behandling till huvudman 
Det finns fler anmälningar på F-6-skolor än på 7-9-skolor i förhållande till antal elever, 
vilket tyder på att Borås Stad följer det nationella resultatet att yngre elever oftare 
uttrycker att de känner sig utsatta för kränkande behandling än äldre.46 Det är stora 
variationer mellan de olika skolorna och årskurserna i antalet anmälningar om 
kränkande behandling till huvudmannen. Tre F-6 skolor och två särskilda 
undervisningsgrupper (SU-grupper) samt en grundsärskola har inga registrerade 
anmälningar till huvudmannen 2019 och 2020. En möjlig förklaring till avsaknad av 
statistiken för SU-grupperna kan vara att deras anmälningar ingår i skolenhetens 
statistik. I jämförelse med samtliga skolenheter finns det skillnader som kan förklaras 
av att skolorna har olika referensramar för när och varför anmälningar ska göras och 
om den enskilda skolan arbetar systematiskt med frågan. Anmälningar kommer inte 
alltid in löpande till huvudmannen utan det är vanligt förekommande att både nya 
anmälningar och avslutade ärenden inkommer samtidigt till huvudmannen. Ett digitalt 
processtöd för att underlätta handläggningen av ärenden gällande kränkande 
behandling och diskriminering kommer att implementeras under läsåret 21/22.   

Det går inte dra några slutsatser att de skolor som har många anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman har större problem med kränkande behandling 
och diskriminering än skolor med få eller inga anmälningar. En del skolor tenderar att 
enbart anmäla allvarliga händelser. Andra skolor skickar inte in en anmälan när 
utredningen visar att det inte är en kränkning enligt Skollagen. Rektor ska alltid anmäla 
till huvudman när en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling och inte 
enbart när utredningen har visat det.   

Det finns sannolikt en underrapportering gällande anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman på de skolor som har få eller inga anmälningar. Det är 
viktigt att rektor och personal är medveten om risken som underrapportering medför, 
exempelvis att kartläggningen inte ger ett komplett underlag att planera utifrån. Att bli 
utsatt för kränkande behandling och diskriminering är ofta förenat med skam och kan 
därför vara svårt att berätta om, dessutom är det tätt kopplat till elevers relationer till 
vuxna. Saknar eleverna tillit till lärarna är risken större att de inte berättar om de blivit 
utsatta. Dessa elever upplever i högre grad att lärarna inte bryr sig om dem.47 Att vara 

                                                      
45 Mineur (2013) Skolformers komplexitet 
46 Skolverkets rapport 479 (2019) Attityder till skolan 2018 
47 Skolverket (2019) – Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda 
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utsatt eller uppleva sig utsatt av kränkande behandling kan vara en av orsakerna till en 
högre frånvaro bland elever.  

En ny forskning från Uppsala universitet48 undersöker kopplingen mellan 
kroppsmasseindex, BMI, och depressiva symtom hos elever som även har blivit 
utsatta för mobbning. Studien bekräftar att mobbning och fetma påverkar flickors och 
pojkars psykiska hälsa. Pojkar med fetma löper större risk att drabbas av depressiva 
symtom, men inte flickor. Däremot är mobbning en stor riskfaktor för depressiva 
symtom hos både pojkar och flickor. Det här sambandet sågs även sex år senare och 
framför allt hos pojkar med övervikt. Forskarna menar att resultaten pekar på att det 
tycks finnas en könsskillnad för hur BMI och mobbning samverkar till att utveckla 
framtida depressiva symtom. En viktig slutsats att ta med sig från studien är att 
mobbning kan påverka den psykiska ohälsan under lång tid framöver och att det 
därför är viktigt med förebyggande åtgärder mot mobbning i skolorna. 

Diskrimineringslagen och skollagen anger att skolan ska arbeta mot diskriminering och 
kränkande behandling. Skolinspektionens har i sin fördjupade analys av Skolenkäten 
om trygghet, pekat ut några faktorer som är viktiga för att elever ska känna sig trygga i 
skolan: respekt för varandras olikheter, ömsesidig respekt mellan elever och lärare, ett 
aktivt/målinriktat arbete med kränkande behandling samt vuxna på skolan som 
reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt.49  

Skolverket har tagit fram ett material för att ge stöd till personal i grund- och 
gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck.50 Skolverket menar att den första nivån på arbetet 
innebär att skapa en skola där alla barn och ungdomar kan utvecklas, lära och känna 
omsorg och omtanke. Detta är en del av skolans grundläggande uppdrag och framgår 
av skollagen och läroplanerna. Skolverket lyfter fram olika exempel på hur skolan kan 
arbeta; i flera kurs- och ämnesplaner är kunskap om mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, kön, sexualitet och relationer viktiga delar för att förstå ämnets helhet. 
Detta ger förutsättningar för att arbeta med frågor som rör hedersrelaterad 
problematik i ämnesundervisningen. En central del i att stärka Borås Stads arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck är att alla förvaltningar aktivt arbetar 
värdegrundsinriktat mot hedersnormer. Arbetet grundas på mänskliga rättigheter, 
befintliga läroplaner och det lagstöd som handboken lutar sig mot. Grundskolan har 
ett uppdrag att fortsätta arbeta aktivt med värdegrundsarbetet även utifrån ett 
hedersperspektiv.51  

Alla elever har enligt Skolverket rätt till en trygg skolgång utan sexuella trakasserier. 
Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier 
och att agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. Enligt en ny rapport från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fyra av tio unga 
någon gång utsatts för ovälkomna sexuella handlingar. Rapporten bygger på resultat 

                                                      
48 Kanders S H. Nilsson K W. Åslund C. (2021) Body mass index and bullying victimization as antecedents for 
depressive symptoms in a Swedish youth cohort 

 
49 Skolinspektionen (2015) Trygghet fördjupad analys av skolenkät 
50 Skolverket (2018) Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter 
51 Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtyck (2021) Våga fråga 
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från myndighetens ungdomsenkät och djupintervjuer med unga i åldern 14-30 år.52 
Många unga vittnar om att de inte vågar säga ifrån eller anmäla sexuella trakasserier 
eller övergrepp i skolmiljön. Det är främst flickor, hbtq-personer och unga med 
funktionsnedsättning som utsätts för sexuella trakasserier. När killar trakasseras sker 
det oftast med nedsättande könsord och genom fysiska trakasserier. Elever upplever 
att lärare och rektorer normaliserar och förminskar sexuella trakasserier. Grupptrycket 
är ofta stort och leder till en tystnadskultur även när någon går över gränsen. MUCF 
menar att det är viktigt att involvera elever i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
eftersom deras kunskaper utgör en grund i det förebyggande arbetet mot sexuella 
trakasserier och övergrepp. I Friendsrapporten 2020 uppger tolv procent av flickorna 
och sex procent av pojkarna i årskurs 7-9 att de har varit utsatta för sexuella 
trakasserier det senaste året. För årskurs 4-6 är det åtta procent av flickorna och sex 
procent av pojkarna.53 Enligt Skolverket kan diskriminering och kränkningar ofta 
kopplas till föreställningar och oskrivna regler, normer, om vad som anses normalt 
och avvikande, vad som ger makt och status. Sådana normer, exempelvis stereotypa 
föreställningar utifrån kön eller om sexualitet, finns både i samhället i stort och i 
skolan. För att elever ska vara trygga och trivas, behöver det därför finnas ett aktivt 
och medvetet arbete om vilka normer och värden som personal och elever 
tillsammans normaliserar i skolmiljön. I en pågående studie vid Psykologiska 
institutionen på Göteborgs universitet54 uppger nästan hälften av 1 000 västsvenska 
fjärdeklassare att de känner sig utsatta för sexuella trakasserier av andra i samma 
åldersgrupp vid minst ett tillfälle under en termin. Av de eleverna som anser sig vara 
utsatta är det 50 procent flickor och 50 procent pojkar. Forskarna blev förvånade över 
det höga antalet och uppger att det verkar som om förekomsten av sexuella 
trakasserier går långt ner i åldrarna. Syftet med projektet är att öka förståelsen för när, 
hur och varför sexuella trakasserier uppstår under mellanstadiet. Eleverna som har 
blivit utsatta, eller utsatt andra, har även rapporterat symptom som nedstämdhet och 
oro.  

Friends konstaterar i sin rapport 2020 att det finns en högre risk för elevers utsatthet 
på nätet under pandemin covid-19. De menar att en ökad användning av digitala 
hjälpmedel medför en ökad risk för kränkningar på nätet, då barn och unga saknar 
många av de skyddsfaktorer som annars finns. I en undersökning som Friends gjort 
tillsammans med Flarie under 2020 svarade 16 procent av eleverna att de upplever att 
kräkningarna på nätet har ökat under pandemin.55 Skolan har ett ansvar att utreda 
kräkningar som förekommer på nätet, om de har en koppling till skolans verksamhet. 
Vuxna och även skolan behöver bli bättre på att visa delaktighet i frågor som rör nätet 
och agera som positiva förebilder, för att skapa de viktiga relationerna som behöver 
för ett effektivt arbete mot nätkränkning. Skolpersonal har haft fler samtal än vanligt 
med elever och vårdnadshavare gällande kräkningar på nätet. Fler konflikter som har 
startat på fritiden har förts över till skolan under pandemin.  

                                                      
52 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2020) Fokus-rapporten 20 ”Det blir bara värre om jag 
berättar… 
”https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus_20_pocket_tillganglighetsanpassad.pdf 
53 Friendsrapporten (2020) https://friends.se/friendsrapporten-2020/ 
54 PRISE: Ett longitudinellt projekt om sexuella trakasserier och annan utsatthet i kamratgruppen på 
mellanstadiet https://www.gu.se/forskning/prise 
55 Friendsrapporten (2020) https://friends.se/friendsrapporten-2020/ 



Borås Stad 
Datum 
2021-06-15 

Referens 
GRN 2021-00066 

Sida 
47(52) 

 

Värdegrund 2021 

Varje år ska skolorna uppdatera sin Plan mot kränkande behandling och 
diskriminering. I förra årets rapport gjordes en översyn gällande kvaliteten i skolarnas 
planer, vilket brukar göras vartannat år. Huvudmannen vill uppmana skolorna att 
använda den framtagna mallen för Plan mot kränkande behandling och 
diskriminering. Syftet med mallen är att få en gemensam och tydligare struktur i 
planerna samt åtgärda brister. Det är viktigt att planen är känd och tillgänglig för 
elever och vårdnadshavare.  
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9 Åtgärder 
Denna rapport hänvisar bland annat till Skolinspektionens, Skolverkets och 
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) rapporter och publikationer som 
beskriver resultat och fortsatta insatser gällande värdegrundsarbete på nationell nivå. 
Huvudmannen instämmer med slutsatser från dessa källor och i det fortsatta 
förbättringsarbetet används dessa för att höja kvaliteten på Grundskoleförvaltningens 
skolor. Huvudmannen har identifierat flera förbättringsområden som behöver 
utvecklas och har lagt ett särskilt fokus på arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering.  
 
Grundskoleförvaltningen har kommit fram till att följande åtgärder ska genomföras: 

• Fortsätta att tillhandahålla utbildning för skol- och fritidspersonal om 
kränkande behandling och diskriminering.   

• Fortsätta att stödja skolorna i upprättandet av Plan mot kränkande behandling 
och diskriminering.  

• Implementera digitalt processtöd för handläggningen av ärenden gällande 
kränkande behandling och diskriminering.  

• Erbjuda utbildning om hur man kan förebygga våldsbejakande extremism, 
genomförs av CKS där rektorer har bedömt att ett behov finns.  

• Genomföra riktade insatser på skolor som har låga resultat, t ex stöd i 
analysarbetet gällande resultatet samt genom utbildningspaket. 

• Utbildning inom hedersrelaterat våld och förtyck för samtliga chefer och 
verksamhetsutvecklare genomförs. 

• Fördjupad utbildning inom hedersrelaterat våld och förtyck till 
elevhälsopersonal genomförs.   

• Tillhandahålla utbildning för lärare om PAX i skolan – en modell för att arbeta 
med värdegrund och studiero i klassrummet. 

• Skapa en lärarhandledning för elevenkät. 

• I samband med uppdatering av lokalplan ta hänsyn till lokalerna utifrån 
perspektivet trygghet och studiero. 
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10  Förslag för skolornas fortsatta arbete  
Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att stödja skolornas 
värdegrundsarbete. Samtliga skolor har tagit fram verksamhetsplaner där skolans 
värdegrundsarbete beskrivs. Skolornas värdegrundsarbete ska kvalitetssäkras i 
samverkan mellan rektor och verksamhetschef. Varje rektor bedriver sitt eget 
systematiska kvalitetsarbete och kan vid behov utforma åtgärder inom utvalda 
områden nedan. Rektor kan också få stöd av elevhälsan, verksamhetsutvecklare, 
utvecklingspedagog IKT och kvalitet och utveckling.  

Grundskoleförvaltningen har sammanställt ett antal evidensbaserade punkter som har 
betydelse för värdegrundsarbetet. 

För att öka trygghet och studiero kan åtgärder inom följande områden övervägas: 

• Utveckla positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och elever.  

• Utveckla en trygg studiemiljö och en undervisning som utvecklas och håller en 
god kvalitet. För att lyckas behöver skolledning arbeta långsiktigt och 
systematiskt tillsammans med elever och personal.  

• Förebyggande och främjande insatser med stöd av elevhälsans personal på 
skol- och gruppnivå med t.ex. handledning och utbildning till lärare. 

• Utveckla arbetssätt för hur skolan gör utredningar enligt 5 kap SL för elever 
vid upprepade gånger stör ordningen  

• Använda reviderad rutin: Information gällande avstängning av elev.  

• Tydliga ordningsregler gällande t.ex. mobilförbud, språkbruk, som tas fram 
tillsammans med elever. 

• Organisera rastaktiviteter.  

För att öka delaktighet kan åtgärder inom följande områden övervägas: 

• För att öka samsyn på skolenheten utifrån en klart definierad innebörd av 
delaktighet använda SPSM:s delaktighetsmodell ”Delaktighet – ett arbetssätt i 
skolan”.  

• För att fördjupa kunskaper kring delaktighet ta del av Skolinspektionens 
tematiska granskning (2018) ”Att skapa förutsättningar för delaktighet i 
undervisningen”.  

• Få fler elever engagerade i elevråd och klassråd där värdegrundsfrågor lyfts. 

• För att alla på skolorna ska uppleva att det finns gott bemötande kan åtgärder 
inom följande områden övervägas: 

• Utveckla det relationella arbetet mellan elever och personal så det präglas av 
tillit och respekt. 

• Fortsatt arbete kring att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier.  

• Utveckla undervisning med fokus på diskussioner om relationer och känslor 
utifrån normkritik, jämställdhet, identitet och könsroller. 



Borås Stad 
Datum 
2021-06-15 

Referens 
GRN 2021-00066 

Sida 
50(52) 

 

Värdegrund 2021 

För att höja kvaliteten i skolornas arbete mot kränkande behandling och 
diskriminering kan åtgärder inom följande områden övervägas: 

• Använda Grundskoleförvaltningens mall för Plan mot kränkande behandling 
och diskriminering. 

• Använda Skolverkets publikation Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - 
Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling (2019). 

• Utveckla systematik och struktur kring arbete att anmäla, utreda, bedöma, sätta 
in åtgärder och följa upp kränkande behandling. 

För att höja kvaliteten i skolornas långsiktiga jämställdhetsarbete kan åtgärder inom 
följande områden övervägas:  

• Genomföra kartläggning och nulägesbeskrivning på skolan genom att använda 
stödmaterial för en jämställd skola från Skolverket och Jämställt.se, se kapitel 
11. 

• Regelbundet synliggöra och kritiskt granska normer kring kön i den egna 
verksamheten, i syfte att främja en jämställd skolmiljö. 

• Låta eleverna samtala och reflektera kring jämställdhet och arbeta för att 
flickor och pojkar får lika stort utrymme och inflytande i undervisningen. 
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11 Stödmaterial och forskning  
Skolinspektionen Årsrapport 2020 
file:///C:/Users/Mt256/Downloads/arsrapport-2020_skolans-utmaningar-under-ett-
ar-praglat-av-covid-19_final.pdf 
 
Skolinspektionen Årsrapport 2019 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-
stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/arsrapport/arsrapport-
2019/skolinspektionens-arsrapport-2019-tg.pdf 
 
Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018” 
https://www.skolverket.se/getFile?file=4138 
 
Skolinspektionens rapport 2016 ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” 
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-
statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-for-att-sakerstalla-
studiero/ 
 
SPSM, Barnpanelsrapport 2019, Vad säger elever med funktionsnedsättning om 
trygghet, studiero och studiemotivation? 
https://webbutiken.spsm.se/barnpanelsrapport/ 
 
Skolinspektionen 2015 en fördjupad analys av skolenkät med fokus på trygghet 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-
stat/granskningsrapporter/tkg/2015/trygghet-fordjupad-analys-skolenkaten/trygghet-
skolenkaten-fordjupad-analys-trygghet.pdf 
 
SPSM 2018 Delaktighet – ett arbetssätt i skolan 
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet---ett-
arbetssatt-i-skolan.pdf/ 
 
Skolverkets rapport 471 2018 ”Ordningsregler och disciplinära åtgärder” 
https://www.skolverket.se/getFile?file=3987 
 
Skolinspektionens tematiska granskning 2018 ”Att skapa förutsättningar för 
delaktighet i undervisningen”   
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-
statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/att-skapa-forutsattningar-for-
delaktighet-i-undervisningen/ 
 
Barnombudsmannens (BO) årsrapport 2021  
BO lämnar tre konkreta förslag för hur samhället ska bli bättre på att efterleva 
barnkonventionen under en kris och säkerställa barns delaktighet i Sveriges 
krisberedskap, rätt till utbildning, hälsa och fritid under en kris. 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporte
r/alla-tar-ju-inte-ansvar-2021/ 
 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/arsrapport/arsrapport-2019/skolinspektionens-arsrapport-2019-tg.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/arsrapport/arsrapport-2019/skolinspektionens-arsrapport-2019-tg.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/arsrapport/arsrapport-2019/skolinspektionens-arsrapport-2019-tg.pdf
https://www.skolverket.se/getFile?file=4138
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-for-att-sakerstalla-studiero/
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-for-att-sakerstalla-studiero/
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-for-att-sakerstalla-studiero/
https://webbutiken.spsm.se/barnpanelsrapport/
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2015/trygghet-fordjupad-analys-skolenkaten/trygghet-skolenkaten-fordjupad-analys-trygghet.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2015/trygghet-fordjupad-analys-skolenkaten/trygghet-skolenkaten-fordjupad-analys-trygghet.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2015/trygghet-fordjupad-analys-skolenkaten/trygghet-skolenkaten-fordjupad-analys-trygghet.pdf
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet---ett-arbetssatt-i-skolan.pdf/
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet---ett-arbetssatt-i-skolan.pdf/
https://www.skolverket.se/getFile?file=3987
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/alla-tar-ju-inte-ansvar-2021/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/alla-tar-ju-inte-ansvar-2021/
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Skolverkets publikation 2019. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan 
kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/framja-forebygga-
upptacka-och-atgarda---hur-skolan-kan-arbeta-mot-trakasserier-och-krankningar  
 
Skolverket informerar om kränkande behandling, mobbning och diskriminering: 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-
behandling-mobbning-och-diskriminering 
 
Skolverket informerar om kränkningar och mobbning på internet och sociala medier 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-
forskning/krankningar-och-mobbning-pa-internet-och-sociala-medier 

Friendsrapporten 2020: 
https://friends.se/friendsrapporten-2020/ 
 
Skolverket Om kränkning och utanförskap – normer och dess effekter 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-
forskning/skolans-dolda-etik---om-krankning-och-utanforskap 
 
Näthat och kränkningar via sociala medier 
www.mariadufva.se  
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Fokus-rapporten 20 ”Det blir 
bara värre om jag berättar…” om att sexuella trakasserier är vanliga i skolmiljöer - 
unga vågar inte anmäla   

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus_20_pocket_til
lganglighetsanpassad.pdf 
 
Skolverket ”Koll på arbetet mot sexuella trakasserier” 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/koll-pa-sexuella-trakasserier 

 
Stödmaterial jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet från Skolverket: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/jamstalldhet-i-skolan  
 
Stödmaterial Jämställd skola med konkreta checklistor och andra hjälpmedel för skolor 
att använda: 
https://jamstallt.se/ 
 
Öquist O. Den seende läraren: Systemteori för skolbruk  

”Som lärare arbetar man ständigt i en ytterst komplex vardag och Den seende läraren 
vill bidra till att göra denna vardag mer begriplig och lättare att bemästra.” 

 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/framja-forebygga-upptacka-och-atgarda---hur-skolan-kan-arbeta-mot-trakasserier-och-krankningar
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/framja-forebygga-upptacka-och-atgarda---hur-skolan-kan-arbeta-mot-trakasserier-och-krankningar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/krankningar-och-mobbning-pa-internet-och-sociala-medier
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/krankningar-och-mobbning-pa-internet-och-sociala-medier
https://friends.se/friendsrapporten-2020/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/skolans-dolda-etik---om-krankning-och-utanforskap
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/skolans-dolda-etik---om-krankning-och-utanforskap
http://www.mariadufva.se/
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus_20_pocket_tillganglighetsanpassad.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus_20_pocket_tillganglighetsanpassad.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-sexuella-trakasserier
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-sexuella-trakasserier
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan
https://jamstallt.se/
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Riskanalys 2022 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden antar Riskanalys 2022. Grundskoleförvaltningen får i 

uppdrag att ta fram förslag till Intern kontrollplan 2022. Slutgiltigt fastställande 

av Riskanalys 2022 och Intern kontrollplan 2022 sker på nämndens möte 2021-

08-25.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämndens riskanalys 2022 innehåller identifierade riskbilder. 

Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och 

Egen verksamhet. 

I framtagandet av 2022 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden 2021-

05-25 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.                

Beslutsunderlag 

1. Underlag till Riskanalys 2022 (Grundskolenämnden) 

2. Förslag till Riskanalys 2022 (Grundskolenämnden)                                
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Underlag till Riskanalys 2022: Förslag till revidiering av förvaltningens förslag till riskbilder

Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning

Konsekven

s Sannolikhet

Ris

kbe

dö

mni

ng

Till 

plan Direkt åtgärd Kommentar

Förslag från 

förvaltning

Styrning och 

ledning

Samarbete Risk för bristande samarbete 

med Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden och 

andra relevanta aktörer för en 

god hälsa bland elever.

Bristande samarbete kan 

leda till att elever i socialt 

utsatta situationer inte får 

adekvat stöd.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Mitt-S Styrning och 

ledning

Samarbete Risk för bristande samarbete 

med Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden och 

andra relevanta aktörer för en 

god hälsa bland elever.

Bristande samarbete kan 

leda till att elever i socialt 

utsatta situationer inte får 

adekvat stöd.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

M+KD Styrning och 

ledning

Samarbete Risk för bristande samarbete 

med Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden och 

andra relevanta aktörer för en 

god hälsa bland elever.

Bristande samarbete kan 

leda till att elever i socialt 

utsatta situationer inte får 

adekvat stöd.

4.Allvarlig 2.Mindre 

sannolik

8 Nej Ändrad 

riskbedömnin

g

1



SD Styrning och 

ledning

samarbete Risk för bristande samarbete 

med Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden och 

andra relevanta aktörer för en 

god hälsa bland elever.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

Förslag från 

förvaltning

Personal Arbetsmiljö Risk för tystnadskultur i 

organisationen

Risk att tystnadskultur 

påverkar arbetsmiljön för 

personalen.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Mitt-S Personal Arbetsmiljö Risk för tystnadskultur i 

organisationen

Risk att tystnadskultur 

påverkar arbetsmiljön för 

personalen.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

Förslag från 

förvaltning

Personal Löner Risk för att felaktiga 

löneutbetalningar sker

Lönerapportering skall ske 

enligt föreskrifter 

avseende övertid/mertid, 

användning av bil i 

tjänsten samt utlägg i 

tjänsten.

2.Lindrig 2.Mindre 

sannolik

4 Nej

Mitt-S Personal Löner Risk för att felaktiga 

löneutbetalningar sker

Lönerapportering skall ske 

enligt föreskrifter 

avseende övertid/mertid, 

användning av bil i 

tjänsten samt utlägg i 

tjänsten.

2.Lindrig 2.Mindre 

sannolik

4 Nej Ta bort



Förslag från 

förvaltning

Egen 

verksamhet

Elevhälsa Risk att mobbning inte 

upptäcks

Risk att mobbning inte 

upptäcks och att elever 

därmed far illa.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Mitt-S Egen 

verksamhet

Elevhälsa Risk att mobbning inte 

upptäcks

Risk att mobbning inte 

upptäcks och att elever 

därmed far illa.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

M+KD Egen 

verksamhet

Elevhälsa Risk att mobbning inte 

upptäcks

Risk att mobbning inte 

upptäcks och att elever 

därmed far illa.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

SD Egen 

verksamhet

Elevhälsa Risk att inte mobbning 

upptäcks

Risk att mobbning inte 

upptäcks och att elever 

därmed far illa.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

3



Förslag från 

förvaltning

Egen 

verksamhet

Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger 

elever i behov av särskilt stöd 

förutsättningarna att nå 

kunskapskraven samt att stöd 

inte sätts in i rätt tid

Elever som riskerar att 

inte nå kunskapskraven 

ska skolan utreda, vilket 

kan leda till insatser som 

är en del av särskilt stöd 

processen.

4.Allvarlig 2.Mindre 

sannolik

8 Nej

Mitt-S Egen 

verksamhet

Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger 

elever i behov av särskilt stöd 

förutsättningarna att nå 

kunskapskraven samt att stöd 

inte sätts in i rätt tid

Elever som riskerar att 

inte nå kunskapskraven 

ska skolan utreda, vilket 

kan leda till insatser som 

är en del av särskilt stöd 

processen.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

M+KD Egen 

verksamhet

Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger 

elever i behov av särskilt stöd 

förutsättningarna att nå 

kunskapskraven samt att stöd 

inte sätts in i rätt tid

Elever som riskerar att 

inte nå kunskapskraven 

ska skolan utreda, vilket 

kan leda till insatser som 

är en del av särskilt stöd 

processen.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

SD Egen 

verksamhet

Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger 

elever i behov av särskilt stöd 

förutsättningarna att nå 

kunskapskraven samt att stöd 

inte sätts in i rätt tid

Elever som riskerar att 

inte nå kunskapskraven 

ska skolan utreda, vilket 

kan leda till insatser som 

är en del av särskilt stöd 

processen.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g



Förslag från 

förvaltning

Egen 

verksamhet

Integration Risk för en ökad segregation En ökad segregation kan 

bidra till social oro, att 

resultat i skolan påverkas 

negativt samt en risk för 

konflikter.

Ta bort 

(Området 

ingår i 

riskbilden 

"Risk att 

likvärdighete

n i skolan 

försämras 

och att det 

kompensatori

ska 

uppdraget blir 

svårare att 

uppfylla.")

Mitt-S Egen 

verksamhet

Integration Risk för en ökad segregation En ökad segregation kan 

bidra till social oro, att 

resultat i skolan påverkas 

negativt samt en risk för 

konflikter.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

M+KD Egen 

verksamhet

Integration Risk för omfattande 

segregation i skolan

En omfattad segregation 

kan bidra till social oro, att 

resultat i skolan påverkas 

negativt samt en risk för 

konflikter.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Ändrad 

riskbild, 

beskrivning 

och 

riskbedömnin

g

SD Egen 

verksamhet

Integration Risk för en ökad segregation En ökad segregation kan 

bidra till social oro, att 

resultat i skolan påverkas 

negativt samt en risk för 

konflikter.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

5



Förslag från 

förvaltning

Egen 

verksamhet

Bilden av 

skolan

Risk för att elever och 

personal upplever en negativ 

bild av skolan

Trivs inte eleverna på 

skolan kommer även 

vårdandshavarna att 

uppleva en negativ bild av 

skolan. En negativ bild av 

skolan kan försämra 

personalens arbetsmiljö 

samt försämra skolans 

möjlighet att både behålla 

befintlig och rekrytera ny 

personal.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej

Mitt-S Egen 

verksamhet

Bilden av 

skolan

Risk för att elever och 

personal upplever en negativ 

bild av skolan

Trivs inte eleverna på 

skolan kommer även 

vårdandshavarna att 

uppleva en negativ bild av 

skolan. En negativ bild av 

skolan kan försämra 

personalens arbetsmiljö 

samt försämra skolans 

möjlighet att både behålla 

befintlig och rekrytera ny 

personal.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g



Förslag från 

förvaltning

Egen 

verksamhet

Undervisning Pandemirisk Risk att pandemi allvarligt 

påverkar utbildningen för 

eleverna.

4.Allvarlig 1.Osannolik 4 Nej

SD Egen 

verksamhet

Undervisning Pandemirisk Risk att pandemi allvarligt 

påverkar utbildningen för 

eleverna.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja Ändrad 

riskbedömnin

g

V Egen 

verksamhet

Pandemirisk Risk för att pandemin har 

skapat en utbildningsskuld 

som måste kompenseras

Under Coronapandemin 

har partiell 

fjärrundervisning varit en 

vanligt förekommande 

inslag för elever i år 7-9. 

Det finns en risk att detta 

har medfört svårigheter 

för många elever att fullt 

ut tillgodogöra sig 

undervisningen.

4.Allvarlig 4.Sannolik 16 Ja Nämnden ska 

under 2021 följa 

upp situationen 

för att under T1 

2022 kunne fatta 

beslut om 

nödvändiga 

åtgärder.

Ersätta den 

om pandemi 

som finns i 

förvaltningen

s förslag

7



Underlag till Riskanalys 2022: Förslag till nya riskbilder

Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning

Konsekven

s Sannolikhet

Ris

kbe

dö

mni

ng

Till 

plan Kommentar

Mitt-S Personal Pandemin Rik för att personalen är 

utmattat pågrund av 

pandemin pandemin

Risk att personal inte har 

samma energi och 

engagemang även efter 

att restriktionerna är borta.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej Ny riskbild

V Personal Arbetsmiljö Risk att 

budgetanpanpassningar på 

skolenheter påverkar 

personalens arbetsmiljö 

negativt

Både under 2020 och 

2021 har det genomförts 

ekonomiska anpassningar 

på många skolor. Detta 

kan påverka arbetsmiljön 

negativt och behöver 

följas över tid.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Ny riskbild

V Ekonomi Ekonomi Risk att för låg uppräkning av 

kommunbidraget i förhållande 

till volym- och 

kostnadsutvecklingen leder till 

att grunduppdraget inte kan 

uppfyllas.

Historiskt har 

uppräkningen av 

kommunbidraget inte följt 

den faktiska volym- och 

kostnadsutvecklingen. 

Minskade resurser i 

förhållande till behoven 

kommer över tid att 

påverka resultaten 

negativt.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Ny riskbild
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2020-06-15

Sida
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Grundskolenämnden

Emil Persson Torgerson

Förslag rill Riskanalys 2022

Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning

Konsekven

s Sannolikhet

Riskb

edöm

ning

Till 

plan Kommentar

Personal Bisyssla Risk för bristande följsamhet till 

rutin för bisysslor

Borås stad har en upprättad rutin 

för anmälan om bisysslor. Risk 

finns att medarbetare inte följer 

denna rutin.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Styrning och 

ledning

Budgetproce

ss

Risk för en bristande transparens, 

konkret och relevant information 

om resursfördelningsmodell, 

budget och 

verksamhetsförutsättningar

Resursfördelningsmodellen 

måste förtydligas och 

konsekvensbeskrivas. 

Budgetprocessen måste ske i tät 

samverkan mellan tjänstemän, 

politiker och fackliga 

representanter. Konsekvenserna 

för verksamhetsförutsättningar 

måste beskrivas.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

1



Styrning och 

ledning

Budgetföljsa

mhet

Risk för överskridanden av 

skolenheters budgetramar

Att skolenheter överskrider sina 

givna budgetramar.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Styrning och 

ledning

Administratio

n

Risk att allmänna handlingar inte 

hanteras korrekt på enheterna

Att rutiner finns för att ta emot, 

lämna ut, hantera och bevara 

handlingar.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Styrning och 

ledning

Fritidshem Risk för att skolenheterna inte kan 

genomföra en tillräckligt god 

fritidsverksamhet

Andelen i personalen med rätt 

behörighet är relativt låg vilket 

kan leda till brister i kvaliteten, 

personalomsättning och hög 

arbetsbelastning.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja

Personal Personaloms

ättning och 

rekrytering

Risk för hög personalomsättning 

och svårighet att rekrytera

Kollegiala lärandet påverkas av 

hög personalomsättning och 

lönesättning. Klarar inte av att 

rekrytera och behålla personal. 

Lärarbristen påverkar möjligheten 

att rekrytera vikarier. Svårt att 

rekrytera elevhälsopersonal med 

tillräcklig kompetens och 

erfarenhet.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.



Datum

2020-06-15

Sida

3 (7)

Personal Personaloms

ättning och 

rekrytering

Risk för brist på behöriga och 

kompetenta lärare

Att det inte finns tillräckligt med 

behöriga och kompetenta lärare.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Personal Personaloms

ättning och 

rekrytering

Risk för brist på tillgång av 

kvalificerade rektorer/enhetschefer

Brister i kvalifikationer hos 

rektorer/enhetschefer kan leda till 

verksamheten inte utvecklas 

optimalt, skapar en instabilitet i 

organisationen vilket får följder 

för eleverna.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Risk att rektorer inte klarar av sitt 

uppdrag

Arbetsbelastning och 

förutsättningar för rektorer leder 

till att de inte klarar av sitt 

uppdrag.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Risk att lönebilden skapar 

arbetsmiljöproblem för lärare

Risk att lönebilden skapar 

arbetsmiljöproblem för lärare.

2.Lindrig 2.Mindre 

sannolik

4 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Ekonomi Leverantörsf

akturor

Risk för felaktiga utbetalningar till 

oegentliga leverantörer

Risk för felaktiga utbetalningar till 

oegentliga leverantörer.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Personal Arbetsmiljö

3



Ekonomi Leverantörsf

akturor

Risk för förskingring när 

attestreglementet inte följs

Om det förekommer brister 

gällande de rådande 

attesteringsreglerna, finns en risk 

för att förskingring kan inträffa.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Ekonomi Representati

on

Risk för att riktlinjer gällande 

representation och utbildning ej 

följs

Risken är att 

representationsreglerna för Borås 

Stad och skatteverkets regler ej 

följs, samt att 

representation/utbildning ej är 

godkänd. Representation 

medges endast inom eller i direkt 

anslutning till Borås Stads 

ordinarie verksamhet.

2.Lindrig 2.Mindre 

sannolik

4 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Ekonomi Upphandling Risk för att Lagen om offentlig 

upphandling (LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot 

LOU och mot Borås Stads 

upphandlingsregler och policy.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Ekonomi Upphandling Risk för att ramavtal inte följs Risk att ramavtal tillämpas 

felaktigt och att leverantör som ej 

är upphandlad korrekt används 

för inköp i verksamheten. Borås 

Stad kan riskera att stämmas för 

avtalsbrott om ramavtalets delar 

ej uppfylls korrekt.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.
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Ekonomi Kundfakturor Risk för att felaktiga kundfakturor 

skickas ut

Risken att Borås Stad debiterar 

felaktiga belopp och/eller till fel 

person.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Lokalsituatio

nen

Risk att de skollokaler vi har idag 

inte räcker till för att möta 

vårdnadshavares önskan utifrån 

skolvalet

På grund av ett kraftigt ökat 

elevantal i Borås Stad finns det 

en risk för elever att inte få plats i 

närliggande skola. Långsiktig 

planering behöver finnas för att 

möjliggöra skollokaler utifrån 

framtida behov.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja

Egen 

verksamhet

Fysisk 

skolmiljö

Risk att den fysiska skolmiljön 

inklusive utomhusmiljön är 

bristfällig

Många skolor är föråldrade vilket 

bidrar till underlag i den 

långsiktiga ny- och 

ombyggnationsplaneringen.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Elevhälsa Risk för att skolan bidrar till ökad 

psykisk ohälsa bland elever

Brister i det främjande och 

förebyggande arbetet för att 

skapa goda läromiljöer kan leda 

till psykisk ohälsa för elever.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

5



Egen 

verksamhet

Elevhälsa Risk att elever inte äter tillräckligt 

av skolmaten för att orka med 

skoldagen

Borås Stads kostpolicy innefattar 

bl.a. att servera  goda, 

omväxlande och näringsrika 

skolmåltider samt att ge eleverna 

möjlighet till delaktighet. Om 

detta inte uppnås till fullo finns 

risk för att alla elever inte äter en 

bra lunchportion, vilket kan leda 

till att de har svårare att orka med 

skoldagen.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Studiero Risk för dålig studiero Oroliga och störande elever 

påverkar andra elevers 

möjligheter till inlärning.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja

Egen 

verksamhet

Säkerhet Risk för våld i skolorna Elever kan bli skadade, oroliga 

och rädda då det finns risk för 

våld i skolan.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

Egen 

verksamhet

Undervisning Risk att eleverna inte når 

kommunfullmäktiges kunskapsmål

Risk att eleverna inte når 

kommun-fullmäktiges 

kunskapsmål.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja
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Egen 

verksamhet

Styrning och 

ledning

Risk att grundskolan påverkas av 

bristande styrning/ledning vid 

särskilda händelser

Risk att grundskolan påverkas av 

bristande styrning/ledning vid 

särskilda händelser

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Styrning och 

ledning

Risk att politiska beslut begränsar 

rektors lagstadgade 

handlingsmandat.

Förutsättningar utifrån politiska 

beslut för rektorer leder till att 

rektors lagstadgade 

handlingsmandat begränsas.

3.Kännbar 2.Mindre 

sannolik

6 Nej Utifrån nivån på 

riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till 

planen. Riskbilden 

kommer dock att hållas 

under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Likvärdighet Risk att likvärdigheten i skolan 

försämras och att det 

kompensatoriska uppdraget blir 

svårare att uppfylla.

Skolsystemet i sin helhet präglas 

av en bristande likvärdighet. 

Tillsammans med segregationen 

och att övriga socioekonomiska 

faktorer får större effekter på 

kvaliteten riskerar problematiken 

att förvärras.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja

7
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Organisationsenhet riktad till särskilt utmanande barn 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner Grundskoleförvaltningens utredning och 

lägger den till handlingarna.        

Sammanfattning  

Grundskolenämndens uppdrag: Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att i 

dialog med rektorerna ta fram ett förslag på hur en speciell skolenhet eller 

särskild undervisningsgrupp riktad till särskilt utmanande barn kan se ut. I 

uppdraget skall särskilt belysas vilka åldrar som är lämpligast att rikta in sig på, 

dimensionering, organisation och kostnad.  

Definition av begreppet särskilt utmanande barn: Med särskilt utmanande barn 

avses elever med oacceptabelt socialt beteende, elever som hotar och skrämmer 

andra elever/personal och som är eller kan vara fysiskt våldsamma. Elevernas 

beteende är eller kan vara utagerande. Kriminella handlingar kan förekomma 

och eleverna kan vara i riskgrupp för att hamna i kriminella miljöer, till exempel 

gäng, om de inte redan är det. 

Organisationsenhet för tillfällig placering av särskilt utmanande elev 

Enligt skollagen 5 kap. 13 § får rektor besluta att elev tillfälligt placeras vid 

annan skolenhet och undervisas där. Ett sådant beslut får gälla i maximalt två 

veckor och om det finns synnerliga skäl i maximalt fyra veckor. Beslutet är en 

disciplinär åtgärd och är inte överklagningsbart. Det fattas tillsammans med 

rektorn för mottagande skolenhet. 

Om en särskild organisationsenhet för tillfällig omplacering av elever skulle 

upprättas i Borås Stad bedöms dimensionen vara för 4-6 elever i årskurs 7-9. 

Den skulle lokaliseras i fristående fastighet utanför det befintliga 

skollokalbeståndet, för att ta bort risken för att utsätta andra elever för 

kränkningar och otrygghet. En sådan lokal disponeras inte av 

Grundskoleförvaltningen idag, utan skulle behöva anskaffas. Bemanningen 

bedöms behöva vara tre-fyra årsarbetare och sedan tillkommer ledning, 

administration, elevhälsa, kost och lokalvård, lokalhyra mm. Kostnaden för en 

sådan enhet beräknas uppgå till 3,1 – 3,9 mkr. 
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Organisationsenhet för mer permanent placering av särskilt 

utmanande elev 

Enligt skollagen, 10 kap. 30 § Placering vid skolenhet, får kommunen frångå 

vårdnadshavares önskemål om placering i skolenhet om det är nödvändigt med 

hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Detta innebär att elev som är 

placerad i en skolenhet kan placeras i annan skolenhet mot elevens och 

vårdnadshavares vilja, om elevens beteende är ett hot mot andra elevers 

trygghet och studiero. Ett sådant beslut kan gälla omedelbart om inte annat 

beslutas. 

Om en särskild organisationsenhet för elever som ska omplaceras enligt 

Skollagen 10 kap. 30 § skulle inrätta, bedöms dimensionen vara för 4-6 elever i 

årskurs 7-9. Den skulle behöva lokaliseras i fristående fastighet utanför det 

befintliga skollokalbeståndet, för att ta bort risken för att utsätta andra elever 

för kränkningar och otrygghet. En sådan lokal disponeras inte av 

Grundskoleförvaltningen idag, utan skulle behöva anskaffas. 

Bemanningen bedöms behöva vara hög i en sådan grupp, till exempel ungefär i 

paritet med bemanningen i A-resursen. Det vill säga tre-fyra årsarbetare på 

heltid och sedan tillkommer ledning, administration, lärare i praktisk-estetiska 

ämnen, elevhälsa, kost och lokalvård. Den totala kostnaden för en sådan enhet, 

med lokalhyra, läromedel mm ingående, beräknas uppgå till 3,2 – 4,1 mkr. 

Resursteam för särskilt utmanande elever 

Att inrätta ett centralt resursteam är en organisatorisk lösning som kan 

övervägas för att förstärka insatserna kring särskilt utmanande elever. Ett sådant 

team ska vara en resurs och ett stöd i arbetet kring särskilt utmanande elever. 

Målgruppen skulle i första hand vara elever i högstadiet, men även kunna vara 

elever i mellanstadiet. 

Teamet skulle inledningsvis kunna bestå av två medarbetare, organiseras 

centralt i Grundskoleförvaltningen och få uppdrag på ansökan från rektor. Den 

personliga lämpligheten är helt avgörande för hur lyckosamt ett sådant här stöd 

kan bli och medarbetarna bör även ha adekvat grundutbildning. En skulle 

kunna vara utbildad lärare och den andre ha en socialt inriktad utbildning, till 

exempel socionom eller socialpedagog. 

Kostnaden för ett centralt organiserat resursteam, med två medarbetare, för 

elever med särskilt utmanande beteende beräknas uppgå till cirka 1,4 mkr.            

Ärendet i sin helhet 

Enligt bifogad skrivelse Grundskoleförvaltningen 2021-05-25. 

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut om uppdrag: Organisationsenhet riktad till 

särskilt utmanande barn. 
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Organisationsenhet riktad till särskilt utmanande barn 

Uppdrag 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att i dialog med rektorerna ta fram ett 

förslag på hur en speciell skolenhet eller särskild undervisningsgrupp riktad till 

särskilt utmanande barn kan se ut. I uppdraget skall särskilt belysas vilka åldrar 

som är lämpligast att rikta in sig på, dimensionering, organisation och kostnad.  

Uppdraget skall slutredovisas senast vid nämndens sammanträde i juni. 

Analys av uppdraget 

Detta uppdrag handlar om en organisationsenhet riktad till särskilt utmanande 

barn och då behöver begreppet särskilt utmanande barn definieras inom ram 

för det här uppdraget. 

Med särskilt utmanande barn avses elever med oacceptabelt socialt beteende, 

elever som hotar och skrämmer andra elever/personal och som är eller kan vara 

fysiskt våldsamma. Elevernas beteende är eller kan vara utagerande. Kriminella 

handlingar kan förekomma och eleverna kan vara i riskgrupp för att hamna i 

kriminella miljöer, till exempel gäng, om de inte redan är det. 

Uppdraget handlar vidare om att ta fram ett förslag på en lösning på 

organisationsenhet som har dessa elever som målgrupp och den ska även utvisa 

vilka åldrar hos elever som är lämpligast att rikta in sig på. Förslaget till 

organisatorisk lösning kan vara i form av speciell skolenhet eller särskild 

undervisningsgrupp, vars dimensionering, organisation och kostnad ska 

beskrivas.  

I princip är det två olika typer av målgrupper som dessa organisationsenheter 

ska svara upp mot. Den ena målgruppen utgörs av elever som tillfälligt ska 

omplaceras enligt skollagen 5 kap. 13 § Tillfällig placering vid en annan 

skolenhet. 

Den andra målgruppen utgörs av elever som permanent ska placeras då det är 

nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero enligt skollagen 

10 kap. 30 § Placering vid skolenhet. 
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Organisationsenhet riktad till särskilt utmanande barn 

Inledningsvis beskrivs nuläget inom Grundskoleförvaltningen avseende 

kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper som riktar sig till elever 

med omfattande behov av stöd. 

Därefter avhandlas organisationsenhet för tillfällig omplacering av elev enligt 

skollagen 5 kap. 13 § Tillfällig placering vid en annan skolenhet. 

Sedan avhandlas organisationsenhet för mer permanent omplacering av elev 

enligt skollagen 10 kap. 30 § Placering vid skolenhet. 

Till sist genomförs en diskussion. 

Rektorerna för grundskolans högstadier har varit involverade i frågan om 

särskilt utmanande elever. Under vintern/våren 2021 har det genomförts en 

process med flera möten. Exempel på frågor som diskuterats är: För vems skull 

behöver/vill vi flytta en elev? Vad blir konsekvensen av att placera elever med 

social skolproblematik från olika skolor i en grupp (Ur ett elevperspektiv och 

samhällsperspektiv)? Hur ska vi arbeta så att varje satsad krona i skolan får 

största möjliga effekt? Hur arbetar du idag med elever som utmanar? Vilket 

samarbete har du med övriga skolor i Borås Stad och hur kan det utvecklas? 

Vilket stöd upplever du att du får från huvudmannen idag? Vilket stöd 

efterfrågar du? Skolakuten hur skulle den organiseras (vem är ansvarig, 

personal, ekonomi, juridik)? Andra lösningar? 

Rektorerna har även ombetts att svara (anonymt) på en enkät om ett eventuellt 

inrättande av organisatoriska lösningar för särskilt utmanande elever. 

Nuläget inom Grundskoleförvaltningen 

Borås Stad har kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper (KSU) för 

elever som behöver omfattande insatser av särskilt stöd för att nå målen för 

utbildningen i grundskolan, och där hemskolans insatser inte räcker till. Alla 

elever i grundskolan har rätt att få den hjälp och det stöd som de behöver får 

att nå kunskapskraven i respektive ämne. Utöver den ledning och stimulans 

som alla elever ska få kan vissa elever behöva särskilt stöd för att nå målen för 

utbildningen. 

KSU Dalsjöskolan 

För elever i årskurs 4-9 med beteende liknande det som definieras med 

autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. 

Dalsjögruppen är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. 

Gruppen vänder sig till elever i årskurs 4-9 med beteende liknande det som 

definieras med autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. Det handlar om 

elever som hamnat i socioemotionella svårigheter som yttrar sig i utagerande 

beteende. Verksamheten kan, efter särskild prövning, ta emot upp till sju elever 

från hela Borås. Eleverna får tillgång till undervisning i en liten grupp med 

utökat vuxenstöd. Dalsjögruppen tillhör Dalsjöskolan och ligger i anslutning till 

mellanstadiets skolgård. 
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Målgrupp 

Dalsjögruppen tar emot elever med beteende liknande det som definieras med 

autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. Det handlar om elever som 

hamnat i socioemotionella svårigheter som yttrar sig i utagerande beteende. En 

placering i gruppen kan bli aktuell när svårigheterna hindrar elevens dagliga 

skolarbete och sociala samspel samt påverkar eleven negativt. Särskilda 

stödinsatser ska vara prövade och utvärderade före ansökan kan göras via 

rektor på elevens hemskola. Särskild prövning och antagning görs av Borås 

Stads centrala antagningsgrupp. 

Personal 

I Dalsjögruppen arbetar personalen nära och tillsammans. Personalstyrkan 

består av två-tre lärare och en socialpedagog. Tillsammans har gruppen 

kompetens inom lågaffektivt bemötande, specialpedagogik, CPS och MI, samt 

behörighet att undervisa i alla ämnen i grundskolan. 

Arbetssätt 

Undervisning och social färdighetsträning sker alltid parallellt under elevernas 

skoldag. Pedagogernas arbete utgår från ett pedagogiskt och ett socialt 

perspektiv. Undervisningen sker enligt läroplanen för grundskolan. I det sociala 

elevmålsarbetet får eleverna stöttning och hjälp med att utveckla egna strategier 

för att hantera olika situationer. 

KSU Borgstena 

För elever med extraordinära behov och elever i socioemotionella svårigheter. 

Borgstenagruppen är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp 

som tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Upptagningsområdet är 

hela Borås Stad. Verksamheten kan ta emot upp till sex elever. Eleverna får 

tillgång till en tids vistelse i en liten grupp med utökat vuxenstöd. 

Borgstenagruppen tillhör Borgstenaskolan och dess lokal ligger en trappa ner i 

Borgstenaskolan. 

Målgrupp 

Borgstenagruppen tar emot elever som hamnat i socioemotionella svårigheter 

vilket kan yttra sig i utagerande beteende. En placering i gruppen kan bli aktuell 

när dessa svårigheter hindrar elevens dagliga skolarbete och sociala samspel 

samt påverkar eleven negativt. Ansökan sker via rektor på den hemskola eleven 

tillhör. Särskilda stödinsatser ska vara prövade och utvärderade. Antagningen 

sker via Borås stads centrala antagningsgrupp. 

Personal 

I Borgstenagruppen arbetar personalen tätt tillsammans. Personalstyrkan består 

av två lärare, en grundlärare mot fritidshem och en socialpedagog. Tillsammans 

har gruppen kompetens inom lågaffektivt bemötande, CPS, MI, Studio 3 samt 

behörighet i alla grundämnen samt fritidshemsbehörighet. 

 



Borås Stad 
Datum 

2021-05-25 
  

GRN 2021-00068 
Sida 

4(9) 

 

 

Arbetssätt 

Undervisning och social färdighetsträning pågår alltid parallellt och genomsyrar 

elevernas skoldag. Pedagogerna arbetar ständigt utifrån ett pedagogiskt och 

socialt perspektiv. Undervisningen sker enligt skolans styrdokument Läroplan 

för grundskolan 2011. I det sociala elevmålsarbetet får eleverna stöttning och 

hjälp med att utveckla egna strategier för att hantera olika situationer. 

KSU A-resursen 

För elever i årskurs 7-9 med beteende liknande det som definieras med 

autismspektrumtillstånd (AST). 

A-resursen är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp som riktar 

sig till grundskolans årskurs 7-9. Upptagningsområdet är Borås Stad. 

Verksamheten, som organiseras av Bodaskolan, består av sex till sju elever samt 

tre pedagoger och två elevassistenter. A-resursen finns i lokaler i nedervåningen 

på Boda vårdcentral. Adressen är Smörhulevägen 2, nedre plan med ingång på 

baksidan. 

Målgrupp 

A-resursen tar emot elever i grundskolan med beteende liknande det som 

definieras med autismspektrumtillstånd (AST).  

På A-resursen möts eleven av en verksamhet:  

 där pedagogiken och lärandemiljön är anpassad och tydliggjord utifrån 

elevens individuella behov.  

 med specialpedagogisk kompetens och engagemang med utgångspunkt i 

beprövad erfarenhet och vetenskap. 

 som kännetecknas av delaktighet och inflytande där eleven ingår i ett 

sammanhang. 

 där föräldrasamverkan är en viktig beståndsdel i verksamheten. 

 med tydlig struktur och rutiner. 

KSU kommunikationsklass 

För elever med generell språkstörning. 

Kommunikationsklass är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp 

som tar emot elever från årskurs 1 till årskurs 9. I verksamheten finns cirka 35 

elever. Verksamheten tillhör Bodaskolan, men våra lokaler finns på Åkermans 

väg 6, på gamla regementsområdet. 

Målgrupp 

Kommunikationsklass tar emot elever i grundskolan med den primära 

diagnosen språk- och/eller talstörning. Funktionsnedsättningen yttrar sig i 

svårigheter att både förstå språk och göra sig förstådd med språk. Problemen är 

av så stor omfattning att elevens skolarbete, sociala samspel och 

vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Elevens språkförmåga är påtagligt 
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svagare än vad som förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen 

ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, 

och kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte 

av tillfällig natur. Verksamheten riktar sig till elever, som efter utredning av 

pedagog, logoped, psykolog och kurator bedöms ha behov av placering i 

Kommunikationsklass. Utredningarna ska vara högst två år gamla förutom den 

pedagogiska som ska vara aktuell. Upptagningsområdet är Borås Stad och 

grannkommuner. 

Hur får man plats? 

Underlag för placering skickas med bilagor till rektor för Kommunikationsklass. 

Handlingarna ska vara inne senast 1 mars. Underlaget fylls i i samverkan mellan 

skola och vårdnadshavare. För grannkommunerna gäller att ansvarig för 

skolplacering ska ha skrivit under, då en placering är kopplad till en kostnad. 

Vad krävs för att få särskilt stöd? 

Frågan om en elev behöver särskilt stöd ska alltid utredas innan rektorn kan 

fatta ett beslut. Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars 

skulle ha deltagit i, eller som komplement till denna. 

Organisationsenhet för tillfällig placering av särskilt utmanande elev 

Enligt skollagen 5 kap. 13 § får rektor besluta att elev tillfälligt placeras vid 

annan skolenhet och undervisas där. Ett sådant beslut får gälla i maximalt två 

veckor och om det finns synnerliga skäl i maximalt fyra veckor. Beslutet är en 

disciplinär åtgärd och är inte överklagningsbart. Det fattas tillsammans med 

rektorn för mottagande skolenhet. 

Skolakuten i Stockholms Stad är exempel på en särskilt organiserad enhet för 

att ta emot elever som tillfälligt omplacerats enligt skollagen 5 kap. I Skolakuten 

finns det 12 platser  för elever i årskurs 6-9 och i Stockholms Stad finns det 

80 000 elever. Det är fyra lärare med specialpedagogisk utbildning  och en 

kurator som arbetar i Skolakuten, och man undervisar eleverna enligt planering 

från hemskolan samt förbereder elevens återgång till hemskolan. Skolakutens 

lokaler ligger inte i skolor utan finns i andra fastigheter. 

Om en liknande organisationsenhet skulle upprättas i Borås Stad bedöms 

dimensionen vara för 4-6 elever i årskurs 7-9. Den skulle lokaliseras i fristående 

fastighet utanför det befintliga skollokalbeståndet, för att ta bort risken för att 

utsätta andra elever för kränkningar och otrygghet. En sådan lokal disponeras 

inte av Grundskoleförvaltningen idag, utan skulle behöva anskaffas. 

Bemanningen bedöms behöva vara i paritet med den i Skolakuten i Stockholms 

Stad, det vill säga tre-fyra årsarbetare och sedan tillkommer ledning, 

administration, elevhälsa, kost och lokalvård, lokalhyra mm. Kostnaden för en 

sådan enhet beräknas uppgå till 3,1 – 3,9 mkr. 
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Organisationsenhet för mer permanent placering av särskilt 

utmanande elev 

Enligt skollagen, 10 kap. 30 § Placering vid skolenhet, får kommunen frångå 

vårdnadshavares önskemål om placering i skolenhet om det är nödvändigt med 

hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Detta innebär att elev som är 

placerad i en skolenhet kan placeras i annan skolenhet mot elevens och 

vårdnadshavares vilja, om elevens beteende är ett hot mot andra elevers 

trygghet och studiero. Ett sådant beslut kan gälla omedelbart om inte annat 

beslutas. 

Omplacering av elev enligt 10 kap. 30 § är inte att beteckna som en disciplinär 

åtgärd, utan handlar om att trygga andra elevers skolgång. Innan beslut behöver 

kommunen utreda aktuella händelser för att ha adekvat underlag för beslutet. 

En placering i annan skolenhet kan vara följden av en serie av händelser där 

skolan vidtar disciplinära åtgärder enligt Skollagen 5 kap., men där dessa 

åtgärder inte ger avsedd effekt, och för att trygga andra elevers skolsituation 

omplaceras aktuell elev till annan skolenhet.  

Ett beslut om placering i annan skolenhet kan även grunda sig på enstaka 

händelse, till exempel grovt våld. Även vid sådan situation behöver kommunen 

göra en utredning om eventuell omplacering till annan skolenhet för att ha 

adekvat underlag för beslutet. Den kan till exempel göras under tiden som 

eleven är avstängd enligt Skollagen 5 kap. 14 §. Eleven och elevens 

vårdnadshavare ska beredas möjlighet att delta i utredningen. 

Om Borås Stad skulle inrätta särskild organisationsenhet för elever som 

omplaceras enligt Skollagen 10 kap. 30 § bedöms dimensionen vara för 4-6 

elever i årskurs 7-9. Den skulle behöva lokaliseras i fristående fastighet utanför 

det befintliga skollokalbeståndet, för att ta bort risken för att utsätta andra 

elever för kränkningar och otrygghet. En sådan lokal disponeras inte av 

Grundskoleförvaltningen idag, utan skulle behöva anskaffas. 

Bemanningen bedöms behöva vara hög i en sådan grupp, till exempel ungefär i 

paritet med bemanningen i A-resursen. Det vill säga tre-fyra årsarbetare på 

heltid och sedan tillkommer ledning, administration, lärare i praktisk-estetiska 

ämnen, elevhälsa, kost och lokalvård. Den totala kostnaden för en sådan enhet, 

med lokalhyra, läromedel mm ingående, beräknas uppgå till 3,2 – 4,1 mkr. 

Diskussion 

Den här utredningen avhandlar organisationsenhet för särskilt utmanande 

elever. En sådan enhet kan vara till för elever som tillfälligt ska omplaceras av 

disciplinära skäl, eller elever som mer permanent ska omplaceras med hänsyn 

till andra elevers trygghet och studiero. 

De elever som avses har oacceptabelt socialt beteende. De hotar och skrämmer 

andra och de kan vara fysiskt våldsamma. Deras beteende är eller kan vara 

utagerande och kriminella handlingar kan förekomma. Eleverna kan befinna sig 

i kriminella miljöer eller riskera att hamna där. 
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En organisationsenhet behöver skräddarsys till syftet, endera att ta emot elever 

som tillfälligt ska omplaceras eller att ta emot elever som mer permanent ska 

omplaceras. 

Enhet för tillfällig omplacering 

Syftena med en enhet för tillfällig omplacering är att eleven under några veckor 

ska komma ifrån den skolmiljö där det inte fungerar. Eleven får en möjlighet att 

möta ett nytt skolsammanhang utan de vanliga mönstren och normerna, samt 

får en möjlighet att genom den här disciplinära åtgärden bearbeta sitt eget 

beteende. Vidare ska hemskolan under dessa veckor även kunna planera och 

vidta åtgärder för att det ska kunna fungera bättre vid elevens återkomst, eller 

för en ny skolenhet att kunna förbereda sig för ett mottagande. Med hänsyn till 

dessa syften ska den personella kompetensen i gruppen ordnas. Eleven ska få 

undervisning under dessa veckor, det är huvudsysslan även i en sådan här 

grupp. Men det krävs sannolikt anpassningar för de flesta elever, till exempel 

kanske inte alla ämnen ska läsas. Det kommer även krävas samtal och andra 

åtgärder för att en återgång till vanlig skolenhet ska förberedas på 

ändamålsenligt sätt. Personal med social och kurativ kompetens behövs. 

Enhet för mer permanent placering 

En enhet som ska ta emot elever som mer permanent ska placeras behöver 

utformas på annat sätt, här ska eleven få sin reguljära undervisning inom 

överskådlig tid. Lärare med behörighet i kärnämnena, SO och NO bör ha sin 

grundplacering i enheten. För undervisning i praktisk-estetiska ämnen bör lärare 

från närliggande skolenhet ha del av sin undervisningstid förlagd till gruppen. 

Gruppen ska vidare ha ett elevhälsoteam som kan lära känna eleverna och som 

kan stödja lärare och ledning. Personalen bör dessutom ha god social 

kompetens för att bemöta och vägleda dessa elever. 

Åldersgrupp 

Vilken åldersgrupp ska en enhet rikta sig till? I den elevgrupp som avses 

(särskilt utmanande elever enligt definition i denna utredning) är det vanligare 

att eleverna går i årskurs 7-9 än i de lägre stadierna i grundskolan, men det kan 

förekomma och då företrädesvis på mellanstadiet. De vanliga skolenheterna har 

i regel lättare för att hantera och hitta lösningar för de yngre eleverna än för de 

äldre. Elevens fysiska styrka ökar i takt med stigande ålder och de pubertala 

faktorernas inverkan är mer påtagliga i högstadieåldern. Om det ska inrättas en 

enhet har utredaren kommit fram till att den ska inriktas mot elever i 

högstadieåldern. 

Samla elever i sådan grupp? 

Är det lämpligt att samla elever i sådan grupp? Svaret på den frågan är nog att 

det är mycket tveksamt, speciellt för en grupp där elever mer permanent ska 

placeras. Flera elever i utsatta situationer skulle då samlas på en plats för sin 

skolgång. Dessa elever kan finnas i osunda eller kriminella miljöer. Det kan 

finnas risk för ytterligare involvering i negativa nätverk och miljöer, samt att nya 
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tveksamma konstellationer skapas. Kvaliteten i en enhet har dock betydelse för 

att motverka sådana icke önskvärda resultat. 

Andra faktorer och lösningar 

I det här avsnittet i utredningen diskuteras även andra faktorer och lösningar 

som har betydelse i sammanhanget, kvaliteten i undervisning och övrigt arbete 

inom skolenheten, samarbetet mellan skolenheter kring särskilt utmanande 

elever, samt centralt organiserat resursteam för att stödja skolornas arbete kring 

särskilt utmanande elever. 

Faktorer inom skolenheten 

Inom skolenheten finns det flera faktorer som har betydelse för arbetet kring 

särskilt utmanande elever. I basen finns undervisningen med god kvalitet, 

arbetet för att skapa trygghet och studiero, samt elevhälsoarbetet. Vidare har 

skolans inre organisation betydelse, resurser för stöd till elever, flexenhet mm. I 

skolans inre organisation går det att skapa beredskap för att omhänderta mer 

eller mindre akuta situationer, där personal kan omfördelas för sådana uppdrag, 

till exempel att undervisa elev utanför ordinarie klassorganisation. Det går även 

att skapa en beredskap för undervisning av elev i andra lokaler utanför skolan, 

till exempel genom överenskommelser med andra kommunala verksamheter 

såsom fritidsgård. Skolans kompetens och arbetssätt kring främjande, 

förebyggande och åtgärdande insatser har betydelse även för särskilt utmanande 

elever. 

Samarbete mellan skolenheter 

Även i samarbetet mellan skolenheter finns det faktorer som har betydelse för 

arbetet kring särskilt utmanande elever. Ett exempel på samarbete handlar om 

tillfällig omplacering av elev som disciplinär åtgärd enligt Skollagen 5 kap. Om 

skolor har upparbetade rutiner och inställning att hjälpas åt kan sådana behov 

hanteras smidigt och skyndsamt. 

Centralt resursteam 

Att inrätta ett centralt resursteam kan vara en organisatorisk lösning som kan 

övervägas för att förstärka insatserna kring särskilt utmanande elever. Ett sådant 

team ska vara en resurs och ett stöd i arbetet kring särskilt utmanande elever. 

Målgruppen skulle i första hand vara elever i högstadiet, men även kunna rikta 

sig mot elever i mellanstadiet. 

Teamet skulle inledningsvis kunna bestå av två medarbetare, organiseras 

centralt i Grundskoleförvaltningen och få uppdrag på ansökan från rektor. Den 

personliga lämpligheten är helt avgörande för hur lyckosamt ett sådant här stöd 

kan bli och medarbetarna bör även ha adekvat grundutbildning. En skulle 

kunna vara utbildad lärare och den andre ha en socialt inriktad utbildning, till 

exempel socionom eller socialpedagog. 

Innan ett team inrättas bör frågan utredas djupare för att hitta en lämplig 

utformning, till exempel undersöka om teamet kan organiseras tillsammans med 

IFO. 
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Kostnaden för ett centralt organiserat resursteam, med två medarbetare, för 

elever med särskilt utmanande beteende beräknas uppgå till cirka 1,4 mkr. 

 

Hayne Hedin 

Chef Kvalitet och utveckling 

Grundskoleförvaltningen 
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Uppdrag: Undersöka förutsättningar för att organisera 

resursskolor i Borås  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna återrapportering av uppdrag.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har 2021-04-29 gett förvaltningschefen i uppdrag att 

undersöka förutsättningar för att organisera resursskolor i Borås och redovisa 

det senast vid nämndens sammanträde i juni 2021. Utredarna presenterar 

uppdraget.  

 

Sammanfattning 

Det finns möjlighet för kommuner att organisera stöd via särlösningar på flera 

sätt. De olika sätten ställer olika krav på antagningsförfaranden och på 

uppföljningen av verksamheten. Att organisera för kommungemensamma 

resursskolor görs genom att en egen skolenhet skapas med 

antagningsförfaranden som bygger på att vårdnadshavare kan ansöka om en 

skolplacering för eleven om elevens behov motsvarar de antagningskriterier 

som resursskolan beslutat om. Antagningskriterierna utgår ifrån de behov som 

kommunen anser bäst kan tillgodoses i en särlösning. När en elev vars 

vårdnadshavare ansökt om en skolplacering i resursskolan ska kommunen i de 

fall eleven uppfyller antagningskriterierna bereda en plats på resursskolan. 

Kommunen får inte neka placering pga. platsbrist utan förväntas utöka 

kapaciteten för att möta behoven som finns i elevgruppen. Uppföljning av 

kunskapsresultat och resultaten av arbetet med trygghet och studiero ska följas 

upp av skolenheten (resursskolan) och av huvudmannen. Resursskolan är en 

egen resultatenhet. Resursskolan leds av en rektor med en egen budget och kan 

finansieras på det sätt som kommunen beslutat bäst möter behoven i 

elevgruppen.   

Att organisera för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper 

innebär att placeringen av eleven utgår ifrån skollagen 3 kapitel om rätten till 

särskilt stöd. Placeringen görs efter att elevens rektor beslutat om att eleven ska 

få hela eller delar av sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp. Denna 

placering är tillfällig och eleven behåller sin skolplacering på hemskolan. Den 

särskilda undervisningsgruppen kan vara lokal på skolan, i samarbete med 

närbelägna skolor eller kommungemensam. Det är elevens behov som ska vara 
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utgångspunkten för placeringen. Placeringen ska utvärderas regelbundet, inom 

ramen för särskilt stödprocessen. När elevens rektor fattat beslut om att eleven 

ska få undervisning i en särskild undervisningsgrupp inom ramen för ett 

åtgärdsprogram ska detta ges skyndsamt. Elevens skolplacering är den 

ursprungliga skolan. Rektor för eleven är hemskolans rektor. Uppföljning av 

kunskapsresultat och resultaten av arbetet med trygghet och studiero ska följas 

upp av skolenheten (hemskolan) och huvudmannen. Det är rimligt att 

huvudmannen också följer upp hur väl det särskilda stödet i den särskilda 

undervisningsgruppen fungerar kopplat till elevers kunskapsresultat och 

resultaten av arbetet med trygghet och studiero. En kommungemensam särskild 

undervisningsgrupp kan ledas av en enhetschef, men ansvaret för de enskilda 

eleverna finns hos rektorn på hemskolan.  

Det är också möjligt att organisera för särskild undervisning inom ramen för en 

skolenhet eller genom ett samarbete inom verksamhetsområdet. I större 

kommuner visar omvärldsbevakningen att man allt oftare väljer att organisera 

de särskilda undervisningsgrupperna så nära hemskolan som möjligt. I första 

hand ges då stödet på den egna skolenheten, i andra hand inom ett 

verksamhetsområde och i tredje hand i en kommungemensam särskild 

undervisningsgrupp. Detta för att skapa förutsättningar för ett samarbete 

mellan den särskilda undervisningsgruppen och den ordinarie 

undervisningsgruppen. 

Borås stad har idag fyra kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, 

som i dagsläget uppfyller några av kriterierna för KSU och några av kriterierna 

för resursskola, men inte samtliga för antingen den ena eller den andra 

verksamhetsformen. Förvaltningen ser ett behov av att renodla 

verksamheterna.               

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag från Grundskolenämnden 2021-04-29.  

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Uppdrag 

 

Grundskolenämnden gav Förvaltningschefen ”…i uppdrag att undersöka förutsättningar för att 

organisera resursskolor i Borås och redovisa det senast vid nämndens sammanträde i juni 2021”.  2021-04-29 

§ 56 Dnr GRN 2021-00034 3.5.0.1. 

 
 
Utredningen ska innehålla 
 

 En beskrivning av vad en resursskola är samt syften och målgrupper för resursskolor.  

 En redovisning av det nationella regelverket kring resursskolor.  

 En omvärldsbevakning där det framgår hur några kommunala skolhuvudmän har 

organiserat resursskolor: Några exempel på resursskolor beskrivs utifrån målgrupper, 

elevantal, organisation, bemanning, kostnader och ansökningsförfaranden.  

 En redogörelse av hur Borås Stads nuvarande organisation kring 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (i fortsättning kallade KSU) 

står sig i ljuset av bestämmelserna i Skollagen samt hur andra huvudmän valt att 

organisera resursskolor.  

 En redovisning av eventuella möjligheter att ansöka om statsbidrag för resursskolor.  

 Ett förslag till hur huvudmannen kan följa upp kunskapsresultaten inom ramen för 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

 

Bakgrund 

Grundskolenämnden har tidigare gett Förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en analys av vad 
som krävs för att möta behovet av fler platser inom ramen för kommunens särskilda 
undervisningsgrupper (KSU) (§9 Dnr GRN 2018-00047).  
 
Vid analysen framkom det att det är viktigt att beakta att en medicinsk eller psykologisk diagnos 
inte får vara ett villkor för att få särskilt stöd. En diagnos ska heller inte räcka som underlag för 
bedömning av vilket särskilt stöd en elev behöver få. Då en placering i särskild 
undervisningsgrupp räknas som särskilt stöd får diagnos inte vara ett krav för tillträde till en 
KSU. En elev som bedöms vara i behov av särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp ska få sitt 
behov av stöd tillgodosett i en särskild undervisningsgrupp. Det är inte förenligt med Skollagen 
att hänvisa till att det inte finns plats i en särskild undervisningsgrupp, och att låta elever stå i kö 
till grupperna.  
 
I en dom av Högsta förvaltningsdomstolen i samband med en tillsyn av Skolinspektionen i 
Linköpings kommun (https://lagen.nu/dom/hfd/2017:50 )framgår att man i kommunala 
resursskolor har möjlighet att rikta utbildningen till vissa elevgrupper.  

https://lagen.nu/dom/hfd/2017:50
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Utbildningsdepartementets kartläggning (SOU:2020:42) visar att det finns gränsdragningsproblem 
mellan kommunala resursskolor och KSU. Det råder en otydlighet i både vilka de reella och de 
formella skillnaderna är mellan dessa organisatoriska lösningar, vilket kan bero på att det är 
huvudmännen som själva avgör hur de vill benämna dessa verksamheter. 
 
I samband med ansökningar om tilläggsbelopp samt ansökningar om plats i KSU har centrala 
elevhälsan i Borås Stad konstaterat att det föreligger brister i skolors arbete med 
särskildstödprocessen. En placering i KSU utgör en ingripande åtgärd i en elevs skolgång och 
räknas som en extraordinär insats. Beslut om placering i KSU ska utgå från en noggrann 
utredning, hanteras med stor varsamhet, vila på vetenskaplig grund och ta hänsyn till gällande 
styrdokument.  
 
I ovannämnd analys (§9 Dnr GRN 2018-00047) framkommer det även att 
 

 platserna i befintliga KSU inte behöver utökas, 

 det finns en risk för att placeringen av elever som blivit inskrivna i någon av stadens KSU 
permanentas, 

 det finns svårigheter att upprätthålla en likvärdighet i antagningsprocessen, 

 det framför allt finns otydligheter i organisationen kopplat till tolkningen av begreppen 
KSU och resursskola.  
 

Det finns mot denna bakgrund ett fortsatt behov av att utreda Borås Stads organisation av KSU 
och däri se över möjligheten att organisera kring resursskolor.  
 

Sammanfattning 

 

Det finns möjlighet för kommuner att organisera stöd via särlösningar på flera sätt. De olika 
sätten ställer olika krav på antagningsförfaranden och på uppföljningen av verksamheten.  
 
Att organisera för kommungemensamma resursskolor görs genom att en egen skolenhet skapas 
med antagningsförfaranden som bygger på att vårdnadshavare kan ansöka om en skolplacering 
för eleven om elevens behov motsvarar de antagningskriterier som resursskolan beslutat om. 
Antagningskriterierna utgår ifrån de behov som kommunen anser bäst kan tillgodoses i en 
särlösning. När en elev vars vårdnadshavare ansökt om en skolplacering i resursskolan ska 
kommunen i de fall eleven uppfyller antagningskriterierna bereda en plats på resursskolan. 
Kommunen får inte neka placering pga. platsbrist utan förväntas utöka kapaciteten för att möta 
behoven som finns i elevgruppen. Uppföljning av kunskapsresultat och resultaten av arbetet med 
trygghet och studiero ska följas upp av skolenheten (resursskolan) och av huvudmannen. 
Resursskolan är en egen resultatenhet. Resursskolan leds av en rektor med en egen budget och 
kan finansieras på det sätt som kommunen beslutat bäst möter behoven i elevgruppen.   
 
Att organisera för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper innebär att placeringen 
av eleven utgår ifrån skollagen 3 kapitel om rätten till särskilt stöd. Placeringen görs efter att 
elevens rektor beslutat om att eleven ska få hela eller delar av sin undervisning i en särskild 
undervisningsgrupp. Denna placering är tillfällig och eleven behåller sin skolplacering på 
hemskolan. Den särskilda undervisningsgruppen kan vara lokal på skolan, i samarbete med 
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närbelägna skolor eller kommungemensam. Det är elevens behov som ska vara utgångspunkten 
för placeringen. Placeringen ska utvärderas regelbundet, inom ramen för särskilt stödprocessen. 
När elevens rektor fattat beslut om att eleven ska få undervisning i en särskild 
undervisningsgrupp inom ramen för ett åtgärdsprogram ska detta ges skyndsamt. Elevens 
skolplacering är den ursprungliga skolan. Rektor för eleven är hemskolans rektor. Uppföljning av 
kunskapsresultat och resultaten av arbetet med trygghet och studiero ska följas upp av 
skolenheten (hemskolan) och huvudmannen. Det är rimligt att huvudmannen också följer upp 
hur väl det särskilda stödet i den särskilda undervisningsgruppen fungerar kopplat till elevers 
kunskapsresultat och resultaten av arbetet med trygghet och studiero. En kommungemensam 
särskild undervisningsgrupp kan ledas av en enhetschef, men ansvaret för de enskilda eleverna 
finns hos rektorn på hemskolan.  
 
Det är också möjligt att organisera för särskild undervisning inom ramen för en skolenhet eller 
genom ett samarbete inom verksamhetsområdet. I större kommuner visar omvärldsbevakningen 
att man allt oftare väljer att organisera de särskilda undervisningsgrupperna så nära hemskolan 
som möjligt. I första hand ges då stödet på den egna skolenheten, i andra hand inom ett 
verksamhetsområde och i tredje hand i en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Detta 
för att skapa förutsättningar för ett samarbete mellan den särskilda undervisningsgruppen och 
den ordinarie undervisningsgruppen. 
 
Borås stad har idag fyra kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, som i dagsläget 
uppfyller några av kriterierna för KSU och några av kriterierna för resursskola, men inte samtliga 
för antingen den ena eller den andra verksamhetsformen. Förvaltningen ser ett behov av att 
renodla verksamheterna. 
 

Juridiska utgångspunkter – resursskolor och särskilda 

undervisningsgrupper 

Regeringen beslutade, den 20 juli 2017, att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och 

analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete samt lämna förslag på hur elever kan få bättre 

förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska nås. I ett tilläggsdirektiv den 27 juni 2019 

beslutade regeringen att kartlägga särskilda undervisningsgrupper och resursskolor, samt se över 

lagstiftningen för att undanröja eventuella hinder för dessa undervisningsformer.1 Vid tiden för 

denna utredning har ingen revidering av lagstiftningen skett. Nedan redogörs för den nu gällande 

juridiska regleringen avseende särskilda undervisningsgrupper och resursskolor samt vägledande 

beslut på området. Vidare beskrivs den juridiska regleringen avseende elevers rätt till stöd att nå 

målen med utbildningen, då detta är grunden för de särskilda undervisningsgrupperna.  

Elevers rätt till ledning och stimulans 

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. En del elever är i behov av ytterligare stöd, 

utöver den ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen, för att utvecklas i 

                                                      
1 SOU 2020:42 
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riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

Sådant stöd ska ges i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Elever som till följd av en 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska 

ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.2 Utbildningen ska ta hänsyn till alla elever och ha som 

mål att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och 

utvecklas så långt som möjligt. Det innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag 

beträffande de elever som har sämre förutsättningar än andra elever.3  

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 

genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att 

genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Särskilt stöd ska främst ges inom ramen för elevens ordinarie undervisningsgrupp men kan också 

ges inom ramen för en särskild undervisningsgrupp på skolan eller en kommungemensam sådan. 4  

 

Enligt skollagen ska en anmälan göras till rektorn om det framkommer att det kan befaras att en 

elev, trots extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, inte kommer att nå 

de kunskapskrav som minst ska uppnås. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att 

sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt 

stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation. Med andra svårigheter avses sådana situationer där en elev behöver 

särskilt stöd även om det just då inte finns anledning att befara att eleven inte ska nå de 

kunskapskrav som minst ska nås, men där svårigheterna på sikt befaras kunna leda till problem 

om situationen inte utreds. Samråd ska, om det inte är uppenbart obehövligt, ske med elevhälsan. 

Om en sådan utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska det stöd eleven är i behov 

av ges. Det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven 

ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det är viktigt att bedömningen 

görs utifrån en helhetsbild av vad som ger eleven de bästa förutsättningarna att uppnå 

kunskapskraven. Placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, anpassad 

studiegång eller elevassistent är exempel på insatser som är att betrakta som särskilt stöd.5  

 

För en elev som ska ges särskilt stöd ska elevens rektor besluta om stödet inom ramen för ett 

åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet ska elevens behov av särskilt stöd och hur det ska 

tillgodoses framgå. Det ska också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem 

som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och dennes vårdnadshavare 

ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av 

                                                      
2 Skollagen (2010:800) 3 kap. 2 § 

3 Skollagen (2010:800) 1 kap. 4 § och även Prop. 2009/10:165, s. 221 

4 Prop. 2013/14:160, s. 21 

5 Skollagen (2010:800) 3 kap. 2, 6, 7 §§ och även Prop. 2009/10:165, s. 286 f. och även Prop. 2013/14:160, s. 21 
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rektorn.6 Åtgärdsprogrammet kan överklagas inom tre veckor från det att elev och 

vårdnadshavare fått ta del av det. En överklagan av beslutet kan ske till Skolväsendets 

överklagandenämnd.  

 

Åtgärdsprogrammet är ett pedagogiskt instrument för planering och samarbete mellan lärare, 

elevhälsan, eleven och vårdnadshavare samt för uppföljning och utvärdering av stödåtgärderna. 

Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, styrkor och svårigheter samt en 

analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Elevens och dennes 

vårdnadshavares syn på skolsituationen och förslag till tänkbara lösningar ska också vägas in. 

Programmet ska omfatta elevens hela skolsituation. Om eleven vistas i fritidshem kan 

programmet även omfatta åtgärder under vistelsen där. Det är alltså viktigt att lägga fokus på 

insatser i elevens hela studiemiljö.  

 

Åtgärderna i ett åtgärdsprogram kan vara av både kortsiktig och långsiktig karaktär. De ska 

relatera till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav och vara möjliga att följa upp och 

utvärdera. Det ska också framgå vem som är ansvarig för att stödinsatserna genomförs, följs upp 

och utvärderas.7 Vid utvärderingen ska rektorn besluta om stödet som getts haft effekt för 

elevens lärande och därför bör fortsätta eller om det finns behov av förändringar. I båda fallen 

behöver rektorn fatta ett nytt beslut om åtgärdsprogram. Rektorn kan fatta beslut om att eleven 

ska få hela eller delar av sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp 

 

Av de allmänna råden framgår bland annat att huvudmannen, dvs. Borås Stads grundskolenämnd, 

bör förvissa sig om att rektorn har förutsättningar och tillräckliga resurser för att leva upp till 

skollagens bestämmelser om särskilt stöd. Rektorn bör se till att det finns tillräckliga resurser för 

att tillgodose elevernas behov av särskilt stöd och vid behov omprioritera resurser på 

skolenheten. Rektorn bör också skapa rutiner för hur arbetet med åtgärdsprogram ska bedrivas 

på skolenheten.8 

 

Särskild undervisningsgrupp 

Utgångspunkten i skollagstiftningen är att den ordinarie skolan ska kunna möta elevers olika 

förutsättningar och att det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Om 

det finns särskilda skäl får dock ett beslut om särskilt stöd för en elev innebära att det särskilda 

stödet ska ges enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp, det vill säga en annan grupp än den 

som eleven normalt hör till.9 Eleven får då undervisning utanför den ordinarie klassens ram 

under hela, eller stora delar av, skoldagen.10  

 

Ett beslut om placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning ska alltid fattas av 

rektorn på hemskolan. Beslutsrätten får inte delegeras till någon annan. Särskild 

                                                      
6 Skollagen (2010:800) 3 kap. 9 § 

7 Prop. 2009/10:165, s. 290 och även Prop. 2013/14:160, s.12 

8 Skolverket (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, s. 13  

9 Skollagen (2010:800) 3 kap. 9 och 11 §§ och även Prop. 2009/10:165, s. 292 

10 Skolverket (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, s. 40 
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undervisningsgrupp kan betyda undervisning i en annan gruppering inom skolenheten eller 

undervisning i andra lokaler med annan personal. De särskilda skäl som kan åberopas för ett 

beslut om särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning ska vara kopplade till 

möjligheten att skapa bättre förutsättningar att pedagogiskt hantera elevens stödbehov. Det kan 

till exempel handla om att tillgodose elevens behov av specifik kompetens, ett mindre 

sammanhang och mer lärarstöd. Placering i en särskild undervisningsgrupp ska ses som en 

möjlighet när alternativet att eleven får det särskilda stödet i den ordinarie undervisningsgrupp 

har prövats och utvärderats och en bedömning av hur elevens behov bäst kan tillgodoses gjorts. 

Behovet kan dock vara föränderligt över tid, vilket är skälet till att placeringen i en särskild 

undervisningsgrupp alltid ska betraktas som tillfällig och flexibel utifrån behovet hos eleven. 

Placeringen behöver därför kontinuerligt och regelmässigt utvärderas och omprövas samt att 

skolan ska sträva efter att eleven ska återgå till den ordinarie gruppen när det är möjligt.11  

 

Skolinspektionen har i en kvalitetsgranskning av enskild undervisning och särskild 

undervisningsgrupp kunnat konstatera att det är ovanligt att elever som blivit placerade i särskild 

undervisningsgrupp eller i enskild undervisning fullt ut återgår till sin ordinarie klass, trots att 

detta beslut regelbundet ska omprövas.12 Även Skolverket har i sin tidigare roll som 

tillsynsmyndighet konstaterat att det är vanligt att skolan brister i uppföljning och utvärdering av 

åtgärderna och att det är oklart hur länge det förväntas att eleven ska vistas i den särskilda 

undervisningsgruppen.  

 

Skolverket har också riktat kritik mot att möjligheten att inrätta särskilda undervisningsgrupper 

använts som en utväg när det handlar om utagerande elever eller elever med svår social 

problematik, utan att andra stödmöjligheter inom den ordinarie gruppen har prövats i tillräcklig 

utsträckning.13 I SPSMs utredning ”Kunskapsunderlag om resursskola (2019) har man sett att 

trots att elevens stödbehov inför en placering i en särskild undervisningsgrupp oftast är behov av 

ett litet sammanhang med hög specialpedagogisk kompetens så finns det generellt mycket få 

experter inom specialpedagogisk undervisning i dessa grupper och vidare ser man att 

måluppfyllelsen är låg.  

 

I tidigare skolförfattningar fanns det bestämmelser om hur eleverna skulle fördelas i klasser och 

grupper. Dessa regler har successivt försvunnit och var i praktiken helt och hållet borta redan 

under 1990-talet. Konsekvensen av att bestämmelserna togs bort är att möjligheten att dela in 

elever i olika varierande gruppkonstellationer i dagsläget är i det närmaste obegränsad, även vad 

det gäller sådana elever som är i behov av stöd men som inte kvalificerar sig för särskilt stöd. Det 

innebär att lagstiftningen i dag ger goda möjligheter att ge individuellt stöd utifrån elevernas 

behov.  

 

Det är viktigt att skilja på gruppindelning i allmänhet och gruppindelning som sker på grundval 

av att en elev har ett åtgärdsprogram, där det slås fast att eleven ska få hela eller delar av sin 

undervisning i en särskild undervisningsgrupp. Det framgår uttryckligen av skollagen att elever i 

                                                      
11 Skollagen (2010:800) 3 kap. 9, 11 §§ och även Prop. 2009/10:165, s. 292 f. 

12 Skolinspektionen (2014). Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. Kvalitetsgranskning. Rapport 2014:06. 

13 Skollagen (2010:800) 3 kap. 9 och 11 §§ och även Prop. 2009/10:165, s. 292 f 
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behov av särskilt stöd, men som inte ska få det enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp, ska 

ges detta stöd inom den elevgrupp som eleven tillhör. Flexibiliteten inom den elevgrupp som eleven 

tillhör är dock som ovan nämnts stor, vilket innebär att det inte finns några hinder för att göra 

olika gruppindelningar som är gynnsamma för elevernas lärande.  

 

Det finns med andra ord inget i skollagen som förhindrar att elever i behov av särskilt stöd 

tillfälligt delas in i olika gruppkonstellationer, antingen tillsammans med andra elever i behov av 

särskilt stöd eller med elever som inte har några särskilda stödbehov. Däremot visar skolpraxis 

alltför ofta att elever som i sitt åtgärdsprogram har beslut om placering i en särskild 

undervisningsgrupp eller enskild undervisning inte blir föremål för samma flexibla 

gruppindelning som övriga elever, i varje fall inte under tiden de får sin undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp eller enskilt. Det finns emellertid inget som hindrar att en sådan elev under 

övrig undervisningstid kan ingå i både ordinarie undervisningsgrupper och i mindre sammanhang 

samt röra sig där emellan. Utgångspunkten måste hela tiden vara elevens behov, vilket förutsätter 

en flexibilitet och lyhördhet från skolans personal.14 

 

Resursskola  

Grundregeln i rådande lagstiftning är att varje grund- och grundsärskola ska vara öppen för alla 

elever som har rätt till utbildning i respektive skolform. För fristående skolor finns dock en 

möjlighet att begränsa sitt mottagande till elever som är i behov av särskilt stöd.15 För kommunala 

skolor finns ingen motsvarande rättighet i skollagen. Trots detta har även kommunala skolor 

numera möjlighet att begränsa sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Detta med 

anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen i en prövning konstaterat att det inte står i strid 

med skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver resursskolor för elever i behov 

av särskilt stöd. I domen fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att den kommunala självstyrelsen 

innebär att en kommun har en betydande frihet att själv bestämma hur den kommunala 

verksamheten ska organiseras och administreras och att det inte finns några särskilda regler som 

förhindrar att en kommun vid sidan av den ordinarie grundskolan organiserar skolenheter i form 

av resursskolor med inriktning mot elever som är i behov av särskilt stöd. Slutligen fann Högsta 

förvaltningsdomstolen att placering i en resursskola inte innebar att regelverket om särskilt stöd 

inte tillämpades på ett korrekt sätt. Det sistnämnda eftersom elever som placerats i en resursskola 

får anses ha såväl sin ordinarie skolplacering som sin ordinarie undervisningsgrupp i 

resursskolan.16 

 

Skolor med denna begränsning av mottagandet kallas ibland för resursskolor. Begreppet 

resursskola eller andra skrivningar om särskilda skolenheter för elever i behov av särskilt stöd hos 

offentliga huvudmän finns inte i skolförfattningarna. I föreliggande utredning definieras 

resursskolor som särskilda skolor som organisatoriska särlösningar för elever i behov av särskilt stöd. 

 

                                                      
14 SOU 2020:42, s. 60–61 

15 Skollagen (2010:800) 10 kap. 35 § 

16 HFD 2017 ref. 50 

Skollagen (2010:800) 7 kap. 6 § 
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Specialskola 

Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i 
grundskolan eller grundsärskolan ska tas emot i specialskolan om de 

1. är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning, 
2. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade, eller 
3. har en grav språkstörning.17  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) driver fem specialskolor som vänder sig till elever 

som är döva eller har hörselnedsättning. Vid skolorna bedrivs tvåspråkig undervisning i en 

teckenspråkig miljö.18 Vidare driver Specialpedagogiska skolmyndigheten en specialskola som tar 

emot elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet samt elever som är döva eller har 

hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning.19  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver också en specialskola för elever med synnedsättning 

och ytterligare funktionsnedsättning. På skolan får eleverna en synanpassad utbildning.20 Därtill 

driver Specialpedagogiska skolmyndigheten tre specialskolor för elever med grav språkstörning. 

Med grav språkstörning avses att språkstörningen ska vara generell och påverka flera språkliga 

domäner, såväl impressiva som expressiva. Barnet ska ha så omfattande svårigheter att förstå och 

att själv göra sig förstådd att det i hög grad påverkar lärandesituationen. Den språkliga 

begränsningen ska vara det framträdande problemet och inte endast en konsekvens av språkliga 

problem till följd av andra diagnoser.21 

 

Frågan om mottagande i specialskolan prövas av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ett beslut 

om mottagande i specialskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när 

utredningen genomförs.22 Enligt Skolförordningen 11 kap 13§ ska också Specialpedagogiska 

skolmyndigheten etablera och upprätthålla kontakt med elevernas hemkommuner. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska, om det är lämpligt för att främja en övergång till 

utbildning i hemkommunen, vid slutet av varje läsår underrätta elevernas hemkommuner om 

elevernas kunskapsutveckling. 

 

Skolplacering  

Av skollagen framgår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en 

annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 

                                                      
17 Skollagen (2010:800) 7 kap. 6 § 

18 https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elev-som-ar-dov-eller-har-horsel--nedsattning/ 

Hämtad 2021-04-01 

19 https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elever-med-medfodd-eller-tidigt-forvarvad-dovblindhet/ 

Hämtad 2021-04-01 

20 https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elever-med-synnedsattning-och-ytterligare-funktionsnedsattning/ Hämtad 2021-04-01 

21 https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elever-med-grav-sprakstorning/ Hämtad 2021-04-01 

22 Skollagen (2010:800) 7 kap. 6 § 

https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elev-som-ar-dov-eller-har-horsel--nedsattning/
https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elever-med-medfodd-eller-tidigt-forvarvad-dovblindhet/
https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elever-med-synnedsattning-och-ytterligare-funktionsnedsattning/
https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elever-med-grav-sprakstorning/
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kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin förskoleklass, grundskola eller 

grundsärskola. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 

 

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen, eller 

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 

 

Vidare framgår av skollagen att en elev som blivit placerad vid en viss skolenhet som huvudregel 

har rätt att gå kvar där, såvida det inte är nödvändigt att omplacera eleven med hänsyn till övriga 

elevers trygghet och studiero.23 

 

Begreppet skolenhet definieras som organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera 

skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i 

någon skolbyggnad.24 Varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledning och samordning 

av det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Det ska vara tydligt för elever och personal vem som 

är ansvarig rektor för den skolenhet de tillhör.25  

 

Eftersom målsättningen vid placering i en särskild undervisningsgrupp är att eleven ska återgå till 

sin ordinarie skola/grupp är det av vikt att det är klarlagt vid vilken skolenhet eleven har sin 

placering. Ett beslut om placering i särskild undervisningsgrupp ersätter inte ett beslut om 

skolplacering och innebär inte att eleven byter skoltillhörighet eller rektor.26 En resursskola 

däremot är en egen skolenhet och därmed elevens ordinarie skola. 

 

Urval och antagning till resursskolor  

Nedan redovisas vägledande beslut i frågan om antagning och placering i resursskola eller särskild 

undervisningsgrupp. 

 

Skolhuvudmannens självständiga och likvärdiga bedömning  

Skolinspektionen genomförde 2018 en riktad tillsyn av Karlaskolan i Göteborg och dess 

huvudman Magelungen Utveckling AB. Utbildningen vid Karlaskolan är begränsad till att avse 

elever som är i behov av särskilt stöd. Skolinspektionens utredning visade att för att bli mottagen 

som elev vid Karlaskolan måste eleven ha ett beslut om beviljade insatser från socialtjänsten. I 

annat fall nekades eleven plats vid skolan. Skolinspektionen bedömde att det förfarande som 

skolhuvudmannen använde sig av innebar att mottagandet av elever villkorades av socialtjänstens 

beslut. Förfarandet var inte förenligt med skollagens bestämmelser om mottagande av elever.  

 

En skolhuvudman måste alltid göra en självständig bedömning av om en elev ska tas emot vid en 

skola eller inte. För Magelungen Utveckling AB:s del innebar det bland annat att skolan behövde 

pröva om eleven tillhörde målgruppen för verksamheten. Skolinspektionen menade att 

                                                      
23 Skollagen (2010:800) 9 kap. 15 §, 10 kap. 30–31 §§ 
24 Skollagen (2010:800) 1 kap. 3 § 

25 Skollagen (2010:800) 2 kap. 9 § 

26 Prop. 2009/10:165, s. 666 
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Magelungen Utveckling AB:s mottagningsförfarande innebar att elever med behov av särskilt 

stöd inte behandlades likvärdigt vad det gällde möjligheten att välja skola. En fristående 

grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning med de i lagen aktuella och tillåtna 

begränsningarna.  

 

Skolinspektionen bedömde att det sätt som Magelungen Utveckling AB villkorade elevernas rätt 

till utbildning inte var förenlig med författningarnas bestämmelser om mottagande av elever. 

Skolinspektionen ville vidare framhålla vikten av att skolhuvudmannen själv tydligt kunde 

beskriva vilket behov av särskilt stöd som en elev skulle ha för att bli mottagen och därmed 

vilken målgrupp som skolan vände sig till. För att såväl skolhuvudmannen som elever och 

vårdnadshavare skulle veta vilken målgrupp av elever som verksamheten var begränsad till måste 

detta framgå.27 

 

Huvudmannen för den fristående resursskolan Vintertullsskolan i Stockholm begränsade sin 

utbildning till att avse elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Frågan i Högsta 

förvaltningsdomstolens mål var om huvudmannen kunde ställa som villkor att hemkommunen 

först skulle ha beviljat en ansökan om tilläggsbelopp för elev innan skolan tog emot eleven. 

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening var det inte förenligt med skollagens bestämmelser 

att neka antagning av elev på grund av att hemkommunen hade avslagit en ansökan om 

tilläggsbelopp för eleven, med motivering att denne inte bedömdes ha ett omfattande behov av 

särskilt stöd.  

 

Det är huvudmannen för en fristående grundskola som ansvarar för att bedöma om en elev ingår 

i skolans urvalsgrupp eller inte. Detta gäller enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening även 

om huvudmannen – som i det nu aktuella fallet – bestämt rekvisiten för tilläggsbelopp som 

urvalskriterium för sitt begränsade mottagande. Att huvudmannen villkorar mottagandet av 

elever utifrån kommunens bedömning är ett förfarande som inte är förenligt med skollagens 

bestämmelser.28 

 

Huvudmannens urval ska vara objektivt, sakligt och icke-diskriminerande 

Urvalet till en kommunal resursskola i Linköping utgick från elevens behov av extraordinärt stöd 

utifrån en analys som genomfördes av en speciell antagningsgrupp. Några närmare kriterier som 

skulle beaktas vid analysen eller vilken typ av stödbehov en elev skulle ha för att kunna få en plats 

på resursskolan fanns inte. En elev med omfattande stödbehov ansökte till skolan, men nekades 

plats med hänvisning till att skolan redan var fullbelagd. Vårdnadshavare överklagade beslutet. 

Skolväsendets överklagandenämnd fann att resursskolans urvalsgrund var alltför oprecist 

beskriven för att det skulle vara möjligt att avgöra hur urvalet går till. Det framgick exempelvis 

inte vilken typ av stödbehov en elev ska ha för att kunna få en plats på resursskolan eller vilka 

aspekter av en elevs stödbehov som var avgörande vid prioritering av en elev framför en annan.  

 

                                                      
27 Skolinspektionens. Beslut efter riktad tillsyn i ärende med dnr 2018:9873. 2019-03-05. 

28 HFD 2020 ref. 22 
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Mot bakgrund ovan bedömde nämnden att urvalsgrunden ”elevens behov av extraordinärt stöd” 

var alltför oprecist beskriven för att det ska vara möjligt att avgöra hur urvalet gick till. Av detta 

skäl var det inte heller möjligt för nämnden att bedöma om urvalet till den aktuella skolan har 

skett på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt. Nämnden fann därför att eleven, som 

hade ett omfattande stödbehov, skulle förordnas en plats på den aktuella resursskolan.29 

 

Urvalet till en kommunal resursskola i Lerums kommun utgick från elever i behov av en anpassad 

lärmiljö utifrån en varaktig och omfattande funktionsnedsättning relaterad till följande kriterier: 

 

 Förmåga till social kommunikation, social interaktion och social ömsesidighet. 

 Förmåga att utveckla, bevara och förstå relationer. 

 Omfattande svårigheter att växla mellan aktiviteter, planering och organisation samt 

hantera förändringar och oförutsägbarhet. 

 Begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter som stör 

funktionsförmågan i vardagen. 

 Starkt begränsade fixerade intressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid. 

 Sensorisk över- eller underkänslighet. 

Urval till resursskolan genomfördes av en speciell antagningsgrupp. Denna fann att eleven 

tillhörde målgruppen för resursskolan men noterade att det fanns andra elever som, i förhållande 

till eleven, hade större behov av att placeras på resursskolan. Eleven nekades därför en plats på 

den önskade resursskolan. Vårdnadshavare överklagade beslutet. Skolväsendets 

överklagandenämnd fann att det saknades uppgifter om vilka aspekter som skulle vägas in i 

bedömningen av hur stort en elevs behov av resursskola var och att prioriteringsgrunden därför 

var alltför oprecist beskriven. Av detta skäl kunde inte nämnden bedöma om jämförelsen mellan 

två elevers stödbehov och urvalet därefter hade skett på ett objektivt, sakligt och icke 

diskriminerande sätt. Vidare konstaterade nämnden att de grundläggande kraven på rättssäkerhet 

och förutsägbarhet inte uppfylldes. Detta med anledning av att det inte redan vid tidpunkten för 

ansökan stod klart för alla presumtiva sökanden vilka urvalskriterier kommunen avsåg att tillämpa 

i det fall samtliga elever som hade sökt en viss skolenhet inte kunde beredas plats vid denna. 

Nämnden fann därför att eleven skulle förordnas en plats på den aktuella resursskolan.30 

 

Urval och antagning till specialskolor 

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver tre specialskolor för elever med grav språkstörning. 

Det innebär att språkstörningen ska vara generell och påverka flera språkliga domäner, såväl 

impressiva som expressiva. En grav språkstörning innebär bland annat en diskrepans mellan 

verbala och icke-verbala förmågor. Det innebär också att eleven ska ha så omfattande svårigheter 

att förstå och att själv göra sig förstådd att det i hög grad påverkar lärandesituationen. Den 

språkliga begränsningen ska vara det framträdande problemet och inte endast en konsekvens av 

språkliga problem till följd av andra diagnoser. 

                                                      
29 Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut i ärende med dnr 2020:1664. 2020-09-24. 

30 Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut i ärende med dnr 2020:1367. 2020-09-03. 
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Vårdnadshavare för en elev med språkstörning ansökte om mottagande i specialskolan. Nämnden 

för mottagande i specialskolan vid Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutade att avslå 

ansökan. Som skäl för beslutet angav nämnden att eleven hade en generell språkstörning men att 

denna inte kunde anses vara grav. Elevens verbala förmåga (bedömd med WISC) låg till viss del 

inom normalområdet varför eleven inte bedömdes tillhöra målgruppen för specialskolan. 

Vårdnadshavare överklagande beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.  

 

Av ärendet framgick att elevens språkstörning bedömdes vara det framträdande problemet för 

inlärningen och att eleven hade så omfattande svårigheter att förstå och att själv göra sig förstådd 

att det i hög grad påverkade inlärningssituationen. Eleven bedömdes därmed en språkstörning 

som är att beteckna som grav i skollagens mening. Vidare framgick det av det pedagogiska 

underlaget att eleven hade svårt att tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan och att eleven, 

trots olika anpassningar och särskilt stöd, hade svårt att uppnå målen i flertalet ämnen. Även 

logoped och psykolog förordade plats för eleven vid specialskolan. Mot bakgrund av detta 

bedömde Skolväsendets överklagandenämnd att eleven tillhörde specialskolans målgrupp och att 

eleven därför skulle mottas och beredas plats i specialskolan.31 

Slutsatser  

Skollagen och rådande rättspraxis ger utrymme för flexibla lösningar vad gäller gruppindelning av 

såväl elever i behov av särskilt stöd som av övriga elever. Det framgår uttryckligen av skollagen 

att elever i behov av särskilt stöd, men som inte ska få det enskilt eller i en särskild 

undervisningsgrupp, ska ges detta stöd inom den elevgrupp som eleven tillhör. Inom den elevgrupp 

som eleven tillhör är flexibiliteten stor. Det innebär att det inte finns några hinder för att göra olika 

gruppindelningar på skolenheten som är gynnsamma för elevernas lärande. Det finns inget i 

regelverket om stöd i 3 kap. skollagen som förhindrar att elever i behov av särskilt stöd tillfälligt 

delas in i olika gruppkonstellationer, antingen tillsammans med andra elever i behov av särskilt 

stöd eller med elever som inte har något särskilt stödbehov. Vidare står det klart att det inte står i 

strid med skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver resursskolor eller 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Gällande urval och antagning till kommunala resursskolor framgår det av skollagstiftningen och 

rådande rättspraxis att en skolhuvudman måste göra en självständig bedömning av om eleven ska 

tas emot vid skolan eller inte. Bedömningen ska utgå ifrån tydliga, precisa och förutsägbara 

prioriteringsgrunder. Av prioriteringsgrunderna ska det också framgå hur urvalet ska gå till i det 

fall det finns fler sökande än antalet lediga platser vid resursskolan. Om huvudmannen inte 

definierat detta ska samtliga elever som sökt till och som bedöms uppfylla antagningskriterierna 

beredas plats vid resursskolan. 

 

Likaledes vad gäller urval och antagning till de statliga resursskolorna framgår det av 

skollagstiftningen och rådande praxis att bedömningen ska utgå från tydliga, precisa och 

förutsägbara prioriteringsgrunder. Samtliga elever som, utifrån en pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning, bedöms tillhöra målgruppen för specialskolan har rätt till en 

                                                      
31 Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut i ärende med dnr 2016:652. 2017-03-02. 



Borås Stad 
  Sida 

12(26) 

 

 

plats i specialskolan. Även vid antagande till en specialskola ska återgången till hemkommunens 

skolor främjas. 

Pedagogiska utgångspunkter 

Som framgår av de juridiska utgångspunkterna så är utgångsläget i skollagstiftningen att det 

särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl får 

dock ett beslut om särskilt stöd för en elev innebära att stödet ges enskilt eller i en särskild 

undervisningsgrupp, det vill säga i en annan grupp än den som eleven normalt hör till. Formellt 

finns det alltså en möjlighet att inrätta särskilda undervisningsgrupper och/eller resursskolor. 

Dock är åsikterna och synsätten olika om huruvida kommuner och fristående huvudmän ska och 

bör organisera verksamheten, för att säkerställa en lärmiljö som är tillgänglig för alla elever.  

 

Nedan redogörs för utredningens pedagogiska avvägningar avseende organisatoriska särlösningar 

och inkluderande lärmiljöer för elever i behov av särskilt stöd. Vidare berörs vilka elevgrupper 

som vanligtvis finns representerade i olika former av organisatoriska särlösningar.  

Organisatoriska särlösningar och inkluderande lärmiljöer  

Historiskt sett har en kategorisering av elever skett utifrån olika syn på skälen till att elever 

placerats i mindre grupper.  

 

Ett synsätt har inneburit att eleverna anses kunna få bättre stöd utifrån sina behov i en mindre 

grupp, där de undervisas tillsammans med andra elever i behov av särskilt stöd, än i ordinarie 

klass. Ett annat synsätt har ofta inneburit att eleverna behöver stöd i en mindre grupp utifrån att 

de inte kan följa undervisningstakten i den ordinarie klassen. Om elever som ”sänker tempot” 

eller skapar oordning i den ordinarie elevgruppen undervisas i mindre grupp skulle det leda till en 

bättre studiemiljö också för eleverna i den ordinarie klassen.32 Ett ytterligare perspektiv är frågan 

om behovet av organisatoriska särlösningar är kopplat till individens (bristande) egenskaper och 

förmågor eller om det är skolans förmåga att möta alla elever som brister.33 Det senare sätter 

fokus på inkluderande lärmiljöer och på att elevers svårigheter måste relateras till den omgivande 

miljön, snarare än att knytas till den enskilda eleven.  

 

Studier visar att en strävan att erbjuda en lugn och tyst skolmiljö där eleven kan få mycket hjälp 

genom undervisning i mindre grupper samtidigt bidrar till att elevernas sociala kontaktnät 

begränsas samt att eleverna känner sig utanför och utsatta. Eleverna beskriver att det är deras 

misslyckanden i den ordinarie skolan som lett fram till placeringen i en särskild 

undervisningsgrupp. Vidare visar studier att elever i organisatoriska särlösningar ofta skolas in i 

ett sätt att beskriva sig själva utifrån skolans perspektiv. De framställer sig själva som 

problematiska elever och ger sig själva personligt ansvar för svårigheter i skolan.34 Synen på att 

alla elever ska utveckla kunskaper och förmågor för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare har 

                                                      
32 Emanuelsson, I. (2004). Integrering/inkludering i svensk skola i Tøssebro, J. (red.). Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur. 

33 Hjörne, E. och Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur. 

34 SOU 2020:42 
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alltmer förstärkts i läroplanerna och detta synsätt kan ses som en viktig grund i ett inkluderande 

samhälle där alla människor ges förutsättningar att vara delaktiga.35  

Skolinspektionen drar utifrån en kvalitetsgranskning om särskilda undervisningsgrupper 

slutsatsen att placering i en särskild undervisningsgrupp i vissa fall kan vara en lämplig åtgärd 

utifrån behoven hos en specifik individ. Detta då det finns elever som är i behov av den 

avskildhet och det speciellt riktade särskilda stöd som är möjligt att ge i en exkluderande lösning. 

För dessa elever ska ett sådant särskilt stöd erbjudas i enlighet med skollagen. Det är viktigt att 

skolorna på ett professionellt och rättssäkert sätt identifierar dessa elever så att de inte fråntas 

möjligheten att helt eller delvis få adekvat stöd i sin ordinarie klass. 36  

 

Skolinspektionen betonar att placeringen utanför klassen ska hållas till ett minimum och siktet ska 

vara inställt på en återgång till den ordinarie gruppen. ”Det är också viktigt att alla placeringar 

kontinuerligt utvärderas och anpassas till den enskilda elevens utveckling och behov. 

Exkluderande lösningar måste användas olika lång tid för olika elever, beroende av elevernas 

behov och utveckling. Siktet för skolan är generellt inkludering, men detta står inte i motsättning 

till att använda exkluderande verktyg för de elever som behöver det. Varje elevs rätt till att 

utvecklas så långt som möjligt ska stå i fokus då avvägande om hur stödet ska utformas görs.” 37  

 

Vidare såg Skolinspektionen att det förekommer att rektorer och huvudmän utsätts för ett tryck i 

motsatt riktning av vårdnadshavare som vill att deras barn ska få stanna kvar i den lilla gruppens 

trygga miljö. Även klasskamrater och lärare kan uttrycka oro för att få tillbaka en elev som 

omgärdats av mycket konflikter.38 

 

Vad gäller forskning och studier om effekter av placering i och undervisningens kvalitet i 

organisatoriska särlösningar i en svensk skolkontext är dessa alldeles för få för att kunna dra 

några generella slutsatser. Forskning om på vilket sätt utbildningen ska organiseras för att alla 

elever ska nå så långt som möjligt är inte heller konklusiv och det går inte att dra några generella 

slutsatser om nyttan av organisatoriska särlösningar i det svenska skolsystemet. Däremot ser 

skolhuvudmännen att det finns flera fördelar med särskilda undervisningsgrupper. Det handlar 

bland annat om att kunna samla pedagogisk spetskompetens, erbjuda en tryggare social miljö och 

arbeta bättre med extra anpassningar och särskilt stöd än i ordinarie klass. Särskilda 

undervisningsgrupper ses också ibland som det enda alternativet för att få tillbaka elever med 

långvarig frånvaro från skolan.39 

 

Att sätta samman välfungerande grupper av elever med stora och komplexa behov är en svår 

utmaning. Specialpedagogiska skolmyndigheten har sammanställt en forskningsöversikt i syfte att 

lyfta fram kunskap som kan visa på lämpligheten av organisatoriska särlösningar i relation till 

vissa elevgrupper. Organisatoriska särlösningar definieras i översikten som exempelvis en klass 

med en specifik elevgrupp på en ordinarie skola, egen byggnad intill ordinarie skola eller helt 

                                                      
35 Hjörne, E. och Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur. 
36 Skolinspektionen (2014). Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. Kvalitetsgranskning. Rapport 2014:06, s. 28 

37 Skolinspektionen (2014). Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. Kvalitetsgranskning. Rapport 2014:06, s. 28 

38 Skolinspektionen (2014). Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. Kvalitetsgranskning. Rapport 2014:06.  

39 SOU 2020:42  
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avskild från ordinarie skola men med samma rektor som en ordinarie skola. Det övergripande 

resultatet som lyfts fram i forskningsöversikten är att det generellt finns en försiktigt positiv 

tendens för att inkludering i den ordinarie undervisningsgruppen är mer lämpligt för elever med 

funktionsnedsättning, när det kommer till deras akademiska prestationer.40  

Målgrupper 

I den statliga offentliga utredningen om resursskolor konstateras att de elever som blir aktuella 

för placering i resursskola är desamma som de som blir aktuella för placering i 

kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Rektorerna beskriver att det handlar om 

elever som har stora behov av särskilda stödinsatser och där den ordinarie skolans stöd inte har 

varit tillräckligt för att eleven ska ha en god utveckling kunskapsmässigt och socialt. Det är elever 

som behöver omfattande individuellt stöd och undervisning i ett mindre sammanhang alternativt 

enskild undervisning. Det är ofta elever inom autismspektrumtillstånd, som inte sällan har flera 

diagnoser. Ett fåtal kommuner har särskilda undervisningsgrupper för vissa elever, företrädesvis 

för elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd eller för elever som har problem av 

social karaktär med exempelvis utåtagerande beteende. Det framkommer samtidigt en strävan 

hos huvudmän och rektorer att minska andelen särskilda undervisningsgrupper eftersom 

undervisningsformen bedöms vara ogynnsam för eleverna på sikt. 41 

 

Av Specialpedagogiska skolmyndighetens forskningsöversikt framgår att merparten av elever som 

får undervisning i organisatoriska särlösningar är elever inom autismspektrat och elever med 

ADHD. Det är också för elever med ADHD och elever inom autismspektrat som det har lyfts 

flest röster om behov av resursskolor. Dessa röster kommer från föräldrar - både med och utan 

barn med de specifika diagnoserna - från intresseorganisationer och från lärare. Därtill finns 

bland annat elever med andra neuropsykiatriska diagnoser, elever med hörselnedsättning, 

koncentrationssvårigheter, läs- och skrivproblem/dyslexi, psykosocial problematik eller elever 

med rörelsehinder representerade i grupperna. Specialpedagogiska skolmyndigheten har inte 

funnit belägg i forskningen för att specifika elevgrupper av kunskapsmässiga, sociala eller 

hälsofrämjande skäl skulle gynnas av att få sin utbildning utanför den ordinarie skolmiljön. Den 

enda slutsats som kan dras är att vissa individer kan må bättre i en särlösning.42 Däremot visar 

forskning att kategorisering av elever utifrån en specifik diagnos i flera fall har lett till att elever 

med den diagnosen betraktats som en homogen grupp trots en stor variation, bland annat vad 

gäller förmågor, intressen, bakgrund och vilket stöd eleverna får av sina föräldrar. 43 

 

Även elever med språkstörning placeras i allt större utsträckning i organisatoriska särlösningar. 

För elever med språkstörning saknas i stora delar ett vetenskapligt underlag för att kunna 

rekommendera segregerad eller integrerad undervisning, men det fåtal undersökningar som gjorts 

indikerar att det är mer fördelaktigt att dessa elever undervisas i ordinarie klass.44 Underlaget är 

dock inte tillräckligt för att kunna ge en allmän rekommendation om hur undervisningen bör 

                                                      
40 SPSM (2019) Kunskapsunderlag om resursskola, s 4 
41 SOU 2020:42, s. 62 ff 

42 SPSM Forskningsöversikt s. 14  

43 Hjörne, E. och Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur. 

44 SPSM Forskningsöversikt  
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organiseras. Å andra sidan visar forskningsresultaten att mindre elevgrupper med anpassad 

undervisning ger lärarna större möjlighet att skapa en gynnsam lärmiljö och goda 

utvecklingsmöjligheter för eleverna. Frågan om elever bör få integrerad eller segregerad 

undervisning behöver avgöras individuellt, utifrån elevens förutsättningar och skolans möjlighet 

att ge lämpligt pedagogiskt stöd inom ramen för den vanliga undervisningen.45 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har inventerat och analyserat vilka stödbehov som finns hos 

huvudmän och skolor i deras arbete med elever med språkstörning. De har kartlagt vilka 

utbildningsalternativ som eleverna erbjuds, vilka stödfunktioner och insatser som finns att tillgå 

och vilka behov och utmaningar som skolor och huvudmän har. De allra flesta elever med 

språkstörning erbjuds plats i den ordinarie skolan. I de fall det finns andra utbildningsalternativ 

handlar det främst om särskild undervisningsgrupp. Vidare framgår att beredskapen för att möta 

elever med språkstörning skiljer sig åt mellan olika skolor och huvudmän. På de flesta skolor 

finns specialpedagog eller speciallärare med kompetens om språkstörning. Tillgången till centrala 

stödinsatser och funktioner, exempelvis handledning, konsultation, fortbildning, speciallärare, 

specialpedagog och logoped varierar. I skolor och kommuner med en högre andel centralt stöd är 

måluppfyllelsen för elever med språkstörning högre. Resultatet tyder på att skolor och huvudmän 

med mindre centralt stöd har sämre förutsättningar att möta elever med språkstörning och att 

eleverna där inte får samma chans att lyckas i skolan. De främsta behoven och utmaningarna i 

arbetet med elever med språkstörning uppges i huvudsak handla om att öka kunskapen om 

språkstörning, att anpassa lärmiljöer och att finna tillgängliga och ändamålsenliga läromedel.46   

Undervisningen 

Oberoende av var och på vilket sätt en elev får sin rätt till utbildning tillgodosedd torde 

utgångspunkten vara vilken undervisning som eleven ska få för att utifrån sina egna 

förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det finns behov av mer 

forskning om lärandet inom ramen för särskilda organisatoriska lösningar men de fåtal studier 

som finns indikerar att det i de centrala särskilda undervisningsgrupperna läggs ett stort fokus på 

att förändra elevernas beteende och sociala förmåga. Elevernas akademiska kunskaper och 

färdigheter som bland annat läsande, skrivande, stavning och matematik hamnar å andra sidan 

oftast i skymundan. Då arbetssätten har mer fokus på att göra eleverna medvetna om sina 

svagheter än sina styrkor kan en placering i KSU eller resursskola bidra till att diagnosen blir en 

förstärkt del av elevens identitet.47 Sammantaget indikerar forskning att undervisning inte alltid 

ses som det primära uppdraget för elever i organisatoriska särlösningar.  

 

Av Skolinspektionen kvalitetsgranskning framgår att en relativt liten del av eleverna i SU-grupp 

får undervisning i alla ämnen. Det är dock ytterst ovanligt att ämnena svenska, matematik och 

engelska ”anpassas bort” för elever. Det förekommer att ämnen anpassas bort för att det saknas 

lämpliga lärare och lämpliga lokaler för att till exempel bedriva undervisning i de 

naturorienterande ämnena.48 Skolinspektionen finner det allvarligt att det för just dessa elever, 

                                                      
45 SOU 2016:46 
46 SPSM (2018) ”Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning” – en nationell kartläggning om skolors behov av stöd i arbetet med att möta elever med språkstörning 

47 SOU 2020:42 

48 Skolinspektionen (2014) Kvalitetsgranskning  
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som är i behov av kvalificerad undervisning, saknas behöriga lärare och lokaler att bedriva denna 

undervisning i. Det förekommer också att undervisningstiden anpassas och förkortas för att 

eleverna annars inte skulle orka med undervisningen. Detta följs inte alltid av en anpassning i 

antal ämnen eleverna läser. Det innebär att eleverna kan läsa lika många ämnen som andra elever, 

men får undervisning kortare tid. Därmed förväntas dessa elever nå utbildningens mål på kortare 

tid än andra elever. 49  

Slutsatser  

Det finns inget entydigt svar på frågan om vilket stöd som gynnar elever i omfattande behov av 

särskilt stöd mest. Forskning på området är inte konklusiv och den forskning som är gjord i en 

svensk kontext är mycket liten i omfattning. Den forskning som finns tyder försiktigt på att 

inkludering kan vara att föredra framför exkludering av elever i organisatoriska särlösningar men 

det saknas forskningsstöd för att kunna ge en allmän rekommendation om hur undervisningen 

bör organiseras. Å andra sidan visar forskningsresultat att mindre elevgrupper med anpassad 

undervisning ger lärarna större möjlighet att skapa en gynnsam lärmiljö och goda 

utvecklingsmöjligheter för eleverna. Det är detta som gör att frågan om integrerad eller 

segregerad undervisning behöver avgöras individuellt utifrån elevens förutsättningar och skolans 

möjlighet att ge lämpligt pedagogiskt stöd.50 Utgångspunkten ska dock vara att undervisning i en 

organisatorisk särlösning så långt det går ska vara tillfällig och följas av ett arbete med att fortsätta 

att skapa och utveckla inkluderande lärmiljöer i den ordinarie skolan.  

 

När det handlar om målgruppen för organisatoriska särlösningar finns det inte heller någon 

forskning som entydigt förevisar att vissa elevgrupper skulle gynnas av att få undervisning i 

organisatoriska särlösningar. Däremot har vissa elevgrupper generellt sett behov av undervisning i 

ett mindre sammanhang med hög personaltäthet och anpassad pedagogik. Det finns en 

uppfattning om att elever med negativa, och i vissa fall traumatiserande, erfarenheter från den 

tidigare skolgången gynnas av att undervisningen inte bedrivs i nära anslutning till en ”normal 

skolmiljö”. Utredningen ifrågasätter inte elever, vårdnadshavare och personals upplevelse av att 

det kan förhålla sig på det sättet men har inte funnit några vetenskapliga belägg för att det skulle 

vara gynnsamt för elever att placeras i en grupp som är helt separerad från den ordinarie skolan.  

 

Den forskning som finns på området visar vidare att undervisning inte alltid ses som det primära 

uppdraget för elever i organisatoriska särlösningar. Kunskapsuppdraget får i flera fall stå tillbaka 

för aktiviteter som tar sikte på elevernas beteende och sociala förmågor. Granskningar låter se att 

det är vanligt förekommande att elever i de särskilda undervisningsgrupperna inte har möjlighet 

att läsa alla ämnen oberoende av om de bedöms ha förutsättningar för det eller inte. Därigenom 

förväntas eleven anpassa sig efter SU-gruppens organisation och inte tvärt om.   

 

Mot bakgrund av ovanstående är den generella slutsatsen att det inte finns tillräckligt med 

vetenskapliga belägg för att inrätta permanenta organisatoriska särlösningar för specifika grupper 

av elever. Det finns en del som talar för att individer inom några grupper bäst kan få sina behov 

                                                      
49 Skolinspektionen (2014) Kvalitetsgranskning  
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tillgodosedda inom ramen för en organisatorisk särlösning. Till dessa hör elever som har rätt att 

tas emot och få undervisning i specialskolan som drivs av SPSM. 

Omvärldsbevakning 

I samband med att Grundskolenämnden tidigare gett Förvaltningschefen i uppdrag att göra en 

analys av vad som krävs för att möta behovet av fler platser inom ramen för kommunens 

särskilda undervisningsgrupper (§9 Dnr GRN 2018-00047) kontaktades grundskoleförvaltningar 

från bland annat Lerum, Linköping, Göteborg, Stenungssund och Stockholm. I samband med 

denna utrednings omvärldsbevakning har ytterligare kontakt tagits med Göteborgs kommun, som 

under våren 2021 utreder frågor kring kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper och 

Resursskolor utifrån den skolorganisationsutredning som genomfördes under 2020. I Göteborgs 

kommun har ännu inga beslut fattats om eventuella förändringar. Av de huvudmän som 

kontaktats har samtliga någon typ av organisatorisk särlösning för elever med omfattande behov 

av särskilt stöd och det finns exempel på både resursskola eller särskild undervisningsgrupp hos 

samtliga. I flera kommuner ser man svårigheter i gränsdragningen mellan de båda organisatoriska 

lösningarna. I Stockholm finns också resursskolor som bedrivs av enskilda huvudmän.  

I de fall man kategoriserat den särskilda undervisningsgruppen som en resursskola behöver 

urvalskriterierna formuleras mycket genomtänkt. Detta för att nå de elever som huvudmannen 

bedömer vara i behov av det stöd som en resursskola kan ge och där den övriga 

skolverksamheten inte har denna förmåga. När en elev uppfyller kriterierna och vårdnadshavarna 

ansöker om skolplacering i resursskolan behöver eleven antas i resursskolan. Huvudmannen har 

inte rätt att neka placering pga. platsbrist. Omvärldsbevakningen visar på att antagningskriterierna 

är svåra att formulera för både kommuner och staten (SPSM). 

 

Vad gäller finansiering, målgrupp, antagningsförfarande samt styrning och ledning av de 

organisatoriska särlösningarna i kommunerna varierar det mellan kommunerna och beror bland 

annat på kommunernas storlek och övriga organisation. Stockholm och Göteborg har en uttalad 

inriktning att eleven ska ges särskilt stöd så nära hemskolan som möjligt, om det inte är möjligt 

att ge stödet på hemskolan. Det betyder att man förväntas anordna en särskild 

undervisningsgrupp i rektors- eller verksamhetsområdet. I de mindre kommunerna är 

skolenheterna färre och det finns inte flera olika verksamhetsområden, det finns därför inget 

mellansteg mellan skolans egna särskilda undervisningsgrupp och en kommungemensam särskild 

undervisningsgrupp.  

 

Som en del av omvärldsbevakningen presenteras delar av den statliga utredning som kartlagt i 

vilken utsträckning rektorer och huvudmän använder särskild undervisningsgrupp som 

stödåtgärd och vilka överväganden som de gör i fråga om elevers deltagande i sådan grupp51. 

 

För att svara på frågan om hur Borås Stads nuvarande organisation kring KSU står sig i ljuset av 

bestämmelserna i Skollagen har intervjuer med de rektorer som ansvarar för stadens 
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kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genomförts. Även delar av förvaltningens 

dokumentation kring stadens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper redovisas. 

 

Resursskolor 

Av den statliga utredning som kartlagt omfattningen av kommunala resursskolor och särskilda 

undervisningsgrupper framgår att det finns en gränsdragningsproblematik mellan 

verksamheterna: Det som vissa kommuner benämner resursskolor benämns av andra kommuner 

som centrala särskilda undervisningsgrupper. Det förefaller alltså finnas en hel del 

gränsdragningsproblem mellan dessa former i praktiken, avseende bland annat placering vid 

skolenhet och ansvarig rektor.52  

 

I utredningen definieras resursskola som en separat skolenhet. Ofta innebär ett mottagande vid 

en kommunal resursskola att eleven formellt placeras på resursskolan som ny skolenhet, men i 

vissa kommuner har eleven kvar sin placering på sin ursprungliga skolenhet, dvs hemskolan. När 

eleven placeras i en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp innebär det oftast att 

eleven behåller sin placering i hemskolan men det finns också kommuner där placeringen innebär 

att eleven byter skolenhet. En konsekvens är att det varierar vem som är ansvarig rektor för 

eleven beroende på hur kommunen väljer att hantera frågan om placering. Parallellt med dessa 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper finns det särskilda undervisningsgrupper 

som vänder sig till elever som behöver särskilt stöd på den egna skolenheten. Mellan dessa 

grupper och resursskolor ser den statliga utredningen inte att det finns några problem med 

gränsdragningen. 53 

 

I Lerum och Linköping finns det resursskolor, det vill säga separata skolenheter dit 

vårdnadshavare ansöker om plats för elever i omfattande behov av särskilt stöd. Resursskolorna 

leds av en rektor och lyder under samma juridiska reglering som övriga grundskoleenheter. 

Rektor lyder under elevhälsochef respektive verksamhetschef. Bedömning av vilka elever som har 

rätt till en plats vid resursskolorna görs av centrala intagningsteam utifrån de 

kriterier/urvalsgrunder som beslutats av respektive huvudman. Båda kommunerna har, efter 

beslut från skolväsendets överklagandenämnd, ålagts att ta emot fler elever än vad kapaciteten 

tillåter. Detta eftersom de inte på förhand definierat vilka aspekter som ska vägas in vid urval i 

det fall det finns fler sökande än antal platser.  

Särskilda undervisningsgrupper 

Alla kommuner som utredningen varit i kontakt med anordnar undervisning i särskilda 

undervisningsgrupper, både på kommunövergripande nivå – för elever från flera skolor – och på 

skolnivå – för elever på den egna skolan. De särskilda undervisningsgrupperna är vanligast för 

elever i högstadiet, vilket stämmer överens med hur det ser ut ur ett nationellt perspektiv.  

 

Samtliga kommuner beskriver att det ofta är elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd 

eller utåtagerande elever som kommer i fråga för att placeras i särskild undervisningsgrupp. Det 
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kan också handla om elever som haft långvarig skolfrånvaro och elever med ångestproblematik. 

Det finns också organisatoriska tillfälliga särlösningar i två av kommunerna för elever som är på 

väg in i kriminalitet (Elevator i Göteborg och Skolakuten i Stockholm). Dessa placeringar sker 

enligt Skollagen 5 kapitel om Trygghet och Studiero. Placeringen i särskild undervisningsgrupp 

görs i första hand utifrån elevens eget behov av att vistas i en mindre grupp, men några av de 

intervjuade nämner även att placeringen ibland görs av hänsyn till andra elever inom ramen för 

skolors arbete med trygghet. Både extra anpassningar och särskilt stöd i andra former ska ha 

prövats innan en elev placeras i särskild undervisningsgrupp. Beslut om undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp ska finnas formulerat i åtgärdsprogram. Angående utformningen av grupper 

skiljer det sig åt mellan kommunerna. Gruppernas storlek varierar från 5 till 30 elever.  

 

I samtliga kommuner föregås placering av en elev i kommungemensamma särskilda undergrupper 

av att ett centralt team bedömer om eleven har behov av en plats i gruppen. I samtliga fall ingår 

specialpedagog i teamet. I övrigt varierar det vilka professioner som ingår. 

 

Vad gäller elevhälsa har merparten av de centrala särskilda undervisningsgrupperna tillgång till en 

egen elevhälsa. Stockholm, Göteborg och Stenungssund lyfter fram vikten av att särskilda 

undervisningsgrupperna i första hand ligger i nära anslutning till en grundskola. Detta för att 

möjliggöra samverkan mellan särskild undervisningsgrupp och ordinarie undervisningsgrupp. 

Syftet är att ge eleverna goda förutsättningar till en inkluderande skolgång, samtidigt som 

verksamheten får en större tillgång till behöriga lärare och mer ändamålsenliga undervisningssalar, 

särskilt i NO- och praktiskestetiska ämnen, matsal osv. En nackdel kan vara att elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tenderar att inte trivas i den ordinarie skolmiljön. 

Gemensam för de centrala särskilda undervisningsgrupperna i alla kommuner är att eleverna får 

undervisning i ett mindre sammanhang med hög personaltäthet. 

 

I några kommuner har man inga centrala särskilda undervisningsgrupper för elever i lågstadiet. 

Ett skäl är att man inte vill utsätta så unga elever för långa transporter till och från den centrala 

särskilda undervisningsgruppen, fritids och hemmet. Ett annat skäl är att elever som placeras i en 

central särskild undervisningsgrupp tenderar att bli kvar där under hela sin skolgång. Ytterligare 

ett skäl är att skolorna ska testa olika former av insatser innan placering i en central särskild 

undervisningsgrupp, inte minst för att kunna göra en ordentlig kartläggning av elevens behov i 

den ”vanliga” skolmiljön. Tanken är hemskolan har prövat många insatser inom särskildstöd-

processen innan man överväger placering i en central särskild undervisningsgrupp. Få huvudmän 

har en tydlig process för ansökan och antagning eller tydliga kriterier för placering i centrala 

särskilda undervisningsgrupper; det varierar mellan att vårdnadshavare själva ansöker, att 

hemskolan ansöker eller att resursskolan/den särskilda undervisningsgruppen själv ombesörjer 

antagningen.  

 

Alla kommuner som utredningen varit i kontakt med beskriver att de har ett antal elever som via 

rektorn ansökt till plats i en central särskild undervisningsgrupp men som inte bereds plats. En 

orsak är att det finns ett begränsat antal platser och att dessa inte motsvarar det verkliga 

placeringsbehovet. Störst är kapacitetsbristen i högstadiet.  
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Flera kommuner vittnar om att kunskapsuppdraget för elever i en central särskild 

undervisningsgrupp inte sällan får stå tillbaka till förmån för det sociala uppdraget och att det är 

av stor vikt att organisationer har ett tydligt kunskapsfokus.  

Omfattning och inriktning 

Av den statliga utredning som kartlagt omfattningen av kommunala resursskolor och särskilda 

undervisningsgrupper framgår att cirka fem procent av eleverna i grundskolan hade 

åtgärdsprogram läsåret 2018/19. Samma läsår hade cirka en procent av eleverna, inom ramen för 

sitt åtgärdsprogram, beviljats stöd i särskild undervisningsgrupp. Bland flickorna var andelen 0,8 

procent och bland pojkarna 1,5 procent. Andelen elever i särskild undervisningsgrupp ökade för 

varje högre årskurs, framför allt under årskurs 7, 8 och 9 jämfört med de tidigare årskurserna. 

Störst andel elever i särskild undervisningsgrupp återfanns i årskurs 9. Även andelen elever i 

enskild undervisning och med anpassad studiegång var högre i de senare årskurserna än i de 

tidiga. Anpassad studiegång var ovanligare än de andra stödinsatserna i de tidiga årskurserna, men 

från årskurs 7 till årskurs 9 steg andelen med en procentenhet per årskurs.  

 

Att stöd till elever generellt tycks komma in sent under grundskoletiden anges ofta som ett 

problem för svensk skola. I ”Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti” finns ett betänkande 

som motiverar införandet av garantin just med att stöd till elever behöver sättas in tidigare innan 

problemen fördjupats, dvs att elevens kunskapsmässiga utveckling försenas och att deras självbild 

och studiemotivation påverkas. Det är också möjligt att de utökade insatserna inom särskilt stöd i 

senare årskurser avspeglar en högre grad av komplexitet i det centrala innehållet och i vad 

eleverna enligt kunskapskraven ska uppnå i de senare årskurserna. I så fall bör ökningen kunna 

förstås dels som att eleverna under de tidigare årskurserna inte förberetts tillräckligt för att kunna 

uppnå kunskapskraven, dels som att komplexiteteten i de senare årskurserna ställer krav på stöd 

även för elever som kunnat nå de tidigare kunskapskraven för årskurs 6.54 

 

Vidare framgår av utredningen att några kommuner har kommunövergripande särskilda 

undervisningsgrupper som riktar sig till elever med specifika funktionsnedsättningar som 

exempelvis hörselnedsättning, språkstörning och rörelsenedsättning. Ibland finns i de 

kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna även elever som är placerade på HVB-

hem i kommunen och där hemkommunen bedömt att en placering i särskild undervisningsgrupp 

är nödvändig.55 

 

Ett fåtal kommuner har särskilda undervisningsgrupper för specifika elevgrupper, företrädesvis 

för elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd eller för elever som har problem av 

social karaktär med exempelvis utåtagerande beteende. Det är relativt ovanligt att elevers behov 

av särskilt stöd ses som relationellt, det vill säga något som kan relateras till undervisningen eller 

skolpersonalens förhållningssätt. Då eleverna placeras i särskilda undervisningsgrupper motiveras 

det inte enbart utifrån elevernas behov av stöd utan också av behovet av att undanröja störningar 

för övriga elever i den ordinarie undervisningen.  
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Sammanfattningsvis konstaterar den statliga utredningen att den bild som ges när det gäller vilka 

överväganden huvudmän och rektorer gör i fråga om elevers placering i särskild 

undervisningsgrupp oftast har fokus på den aktuella elevens behov. Det handlar om elever med 

behov som skolan, trots anpassningar och stöd, inte har lyckats tillgodose inom det ordinarie 

sammanhanget. Ibland görs dock placeringar i särskild undervisningsgrupp även av hänsyn till 

andra elevers behov. Det framkommer samtidigt en strävan hos huvudmän och rektorer att 

minska andelen särskilda undervisningsgrupper eftersom undervisningsformen bedöms vara 

ogynnsam för eleverna på sikt. 56 

 

Kunskapsresultatsuppföljning och huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete 

I SPSMs utredning ”Kunskapsunderlag om resursskola” (2019) framkommer att särlösningar ofta 

karaktäriseras av låg måluppfyllelse trots en påkostad verksamhet med hög personaltäthet. I Borås 

stads skolor följs följande indikatorer upp för samtliga elever: 

1. Andel elever i åk 1 som klarar kunskapskraven i läsförståelse (nyanlända in-/borträknade) 

2. Andel elever i åk 1 som klarar grundläggande matematik på åldersadekvat nivå (nyanlända 
in-/borträknade) 

3. Andel elever i åk 3 som klarar kunskapskraven i matematik och svenska/SVA (nyanlända 
in-/borträknade) 

4. Andel elever i åk 6 med behörighet till nationellt gymnasieprogram (nyanlända in-
/borträknade) 

5. Andel elever i åk 9 med behörighet till nationellt gymnasieprogram (nyanlända in-
/borträknade) 

6. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 

7. Andel elever som svarat positivt på frågan om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, åk 
4-9 

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

Det finns även särskilt framtagna indikatorer för grundsärskolan, vilka för närvarande håller på 

att revideras. 

Det sker emellertid ingen systematisk uppföljning av kunskapsresultaten i Borås stads 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper som egna resultatenheter. Vid en 

uppföljning av elevernas skolgång via journalsystemet Prorenata kan förvaltningen konstatera att 

de flesta elever på A-resurs, Borgstenagruppen och Dalsjögruppen saknar flera ämnen i sin 

skolgång. Elever läser ofta ett fåtal ämnen trots att de får sin undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp eller enskild undervisning, en så kallad anpassad studiegång. Många elever går 

korta dagar i skolan, t ex mellan kl 8 – 12, och flera går enstaka timmar per dag eller några dagar 

per vecka. Undervisningstiden varierar i de olika kommungemensamma undervisningsgrupperna. 

Både den begränsade undervisningstiden och de många anpassade studiegångarna påverkar 

elevernas möjlighet att nå gymnasiebehörighet.  
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Vid intervju genomförd av rapportens utredare med samtliga rektorer i Borås Stads KSU berättar 

rektorerna att eleverna ofta haft en omfattande frånvaro på sina hemskolor under flera år, innan 

de antas till de olika kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. De kunskapsluckor 

som uppstår därefter tillsammans med ett lågt förtroende för skolan tar tid att bygga upp och 

kompensera för; det är därför ofta först efter några år i den särskilda undervisningsgruppen som 

elever når betyg, anger rektorerna. Ett första mål i de kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupperna är i regel att eleverna ska vara närvarande i skolan. Undervisningen riktas 

den första tiden således till att skola in eleverna i skolmiljön och då påbörja några få ämnen. 

Nästa steg blir fler ämnen och att kunna läsa sina ämnen i övriga skolans lektionssalar enskilt eller 

tillsammans med andra elever. Det är en långsam process som ibland tar 3 – 4 år innan man ser 

resultat i form av gymnasiebehörighet, säger rektorerna.  

Elevernas kunskapsresultat följs upp på olika sätt i de olika kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupperna. I de fall eleverna är placerade i en hemklass på den nya skolan på 

Borgstenaskolan eller Dalsjöskolan, ingår elevens resultat i hemklassens resultat. På Bodaskolan 

är elevplaceringen inom A-resurs och då årskursövergripande. På Kommunikationsklass har 

eleven sin placering på hemskolan och ingår i hemskolans resultatuppföljning, men rektorn för 

Kommunikationsklass gör också sin egen uppföljning av kunskapsresultaten och resultatet av 

arbetet med trygghet och studiero.  

Två av rektorerna har sett behov av att förtydliga sina verksamheters systematiska kvalitetsarbete 

och förbereder för detta inför nästa läsår. I skolenheternas verksamhetsplan för läsåret 20/21 

finns inga redovisade kunskapsresultat kopplat till arbetet i de kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupperna. För Kommunikationsklass redovisas resultatet av arbetet med trygghet 

och studiero via en sammanställning av elevernas svar på Klimatundersökningen.  

Huvudmannen särredovisar inte kunskapsresultaten eller resultaten av arbetet för trygghet och 

studiero utifrån de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Det är därför svårt 

för både förvaltningen och nämnden att följa upp hur väl arbetet i grupperna ger eleverna 

förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I huvudmannens 

Kvalitetsrapport om grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad står det att läsa: 

Resultaten i de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna (KSU) är låga och har varit så över tid, 

framför allt i Kommunikationsklass. Det behövs ett tydligt fokus på kunskapsuppdraget i de här verksamheterna 

och eleverna behöver mötas av positiva och höga förväntningar. Samtidigt är det viktigt att betona att elever i KSU 

kan ha omfattande funktionsnedsättningar och ibland – inte minst i A-resursen – ha en bristfällig skolbakgrund 

med hög frånvaro bakom sig, vilket påverkar måluppfyllelsen. Fördelen med kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper är att pedagogerna kan ha spetskompetens för att möta elevgruppens behov, nackdelen är att 

möjligheten att dra nytta av så kallade kamrateffekter – att elever lär av varandra och att motiverade elever 

motiverar sina kamrater – uteblir i en homogent sammansatt elevgrupp. Skolinspektionen57 har efter en 

granskning av särskilda undervisningsgrupper konstaterat att det är ovanligt att elever fullt ut återgår till ordinarie 

klass efter att ha placerats i särskild undervisningsgrupp. Skolorna behöver utveckla sitt inkluderande arbete så 

att elevernas förutsättningar förbättras för att kunna återgå till sina ordinarie klasser.  

                                                      
57 Skolinspektionen (2014) Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. Rapport 2014:6  
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Förvaltningen ser ett behov av att ytterligare stötta hemskolor och de kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupperna i arbetet med återgång till en ordinarie klass. Detta förutsätter 

att det finns ett tydligt samarbete mellan skolorna i frågan och arr eleven har en ordinarie klass att 

återgå till. Vidare behövs en tydligare uppföljning av elevernas kunskapsresultat och av resultatet 

av arbetet med trygghet och studiero i de kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupperna både på skolenhets- och huvudmannanivå. Huvudmannen behöver i 

sammanhanget också ta fram specifika kvalitetsindikatorer för att kunna följa upp kvaliteten i den 

undervisning som eleverna får i KSU. Denna uppföljning bör också speglas mot den 

undervisning som eleverna fick på sina respektive hemskolor.58 

Ett fungerande kvalitetsarbete på individ- och organisationsnivå i KSU kommer att ge svar på om 

eleverna får det stöd som de behöver för sin utveckling samt om eleverna tillhör målgruppen för 

verksamheten. SPSMs utredning visar på att det ofta saknas uppföljningar och dokumentation 

om hur det går för eleverna liksom analyser för att förbättra verksamheten. Skolverket betonar att 

även om kommunerna hävdar att de särskilda undervisningsgrupperna erbjuder en miljö som är 

anpassad efter elevernas behov så ska särlösningar vara tillfälliga och att de kontinuerligt måste 

utvärderas.59 

I alla kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper i Borås Stad försöker man slussa ut 

elever till vanlig klass när de ser att möjligheten finns. Alla rektorer lyfter att det är mycket viktigt 

att detta inte blir ett misslyckande, då dessa elever haft många misslyckanden i sin tidigare 

skolgång. Flera rektorer framhåller också vikten av tidiga insatser och att hemskolorna så långt 

det går anpassar sina lärmiljöer till elevernas behov. Om eleverna tidigt inte hamnar i en 

frånvaroproblematik på hemskolan utan får mer stöd eller stöd i form av undervisning i en 

särskild undervisningsgrupp tidigare hade man i årskurs 9 kommit längre i elevernas utveckling 

och lärande. 

 

Statsbidrag 

Grundskolenämnden har efterfrågat en redovisning av eventuella möjligheter att ansöka om 

statsbidrag för resursskolor. Några statsbidrag som är särskilt riktade till resursskolor finns inte. 

Det har de senaste tre läsåren funnits möjlighet att söka Statsbidrag för specialpedagogik för 

lärande i mars månad varje år. Det statsbidraget ska användas till att utveckla den 

specialpedagogiska kompetensen hos lärare, förskollärares och annan personal som medverkar i 

undervisningen i förskolan. Syftet är att ge dem större möjlighet att möta barns och elevers olika 

behov.  

Ett annat bidrag som kan bli möjligt att söka då beslut om detta fattats är ”Statsbidrag för bättre 

arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2021”. Statsbidraget 

ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade 

arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska 

utmaningar.  

                                                      
58 SPSM Forskningsöversikt, s 15 
59 Skolverket 2009 Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm: 

Skolverket 
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Ytterligare ett statsbidrag är ”Statsbidrag för likvärdig skola 2021” som Borås kommun tidigare år 

fått ta del av. Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka 

likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. 

 

Borås stads nuvarande organisation 

Grundskolenämnden har efterfrågat en redogörelse av hur Borås Stads nuvarande organisation 

kring KSU står sig i ljuset av bestämmelserna i Skollagen samt hur andra huvudmän valt att 

organisera resursskolor. Samtliga rektorer som ansvarar för Borås Stads kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper har intervjuats enskilt.  

Antagning 

Antagningen till de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna sker oftast via 

antagningsprocessen där hemskolans rektor gör en ansökan om placering i KSU och som 

vårdnadshavarna kompletterar med en ansökan om ny skolplacering. I kommunikationsklass sker 

ingen ny skolplacering eftersom eleven behåller placeringen på sin hemskola. 

Flera rektorer ger exempel på att andra elever än de som fanns med i ansökningarna har beretts 

plats på de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna av förvaltningen. Det anser 

rektorerna skapar en otydlighet i antagningsförfarandet och medför att andra elever får stå 

tillbaka.  

Det finns fler elever som hemskolans rektor ansökt om placering i de kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupperna än vad det kunnat beredas plats för. Detta gäller främst A-

resurs och Dalsjögruppen.  

Det finns idag antagningskriterier som utgår från krav på diagnos på flera av de 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Så länge dessa benämns som särskilda 

undervisningsgrupper och inte resursskolor är detta inte förenligt med skolförfattningarna. De 

olika antagningskriterierna ses över av en särskild arbetsgrupp, där bl a rektorerna för A-resurs, 

Borgstenagruppen, Dalsjögruppen och Kommunikationsklass ingår. 

Hemskola 

Då en elev beviljats plats i någon av de tre kommungemensamma särskilda undervisnings-

grupperna A-resurs, Borgstenagrupper och Dalsjögruppen placeras också eleven på den skola där 

KSU finns, dvs Bodaskolan, Borgstenaskolan eller Dalsjöskolan. Den skola som ansökt om 

placeringen är inte längre elevens hemskola och det är rektorn för KSU som är elevens rektor. 

Kontakten med hemskolan sker i samband med den nya placeringen och avslutas sedan. Eleven 

kan däremot få en ny placering på hemskolan eller en annan skola när behovet av stöd i KSU inte 

längre finns. Det är mer sällan eleven går tillbaka till samma klass eller skola utan oftast sker en ny 

placering på en ny skola där eleven får en nystart. Inför en ny placering sker ett samarbete mellan 

KSU och den nya mottagande skolan, i form av att eleven t ex kan gå någon dag i veckan på den 

nya skolan och resterande tid i KSU.  

 

På en av de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna, Kommunikationsklass, 

behåller eleven sin hemskola och har kvar sin placering i den ursprungliga undervisningsgruppen. 
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I de fall eleven går på fritids är det fritidshemmet på hemskolan som är elevens 

fritidshemsplacering. Kontakten med hemskolan sker löpande och minst en gång per termin, 

men kan ske oftare vid behov. Det är elevens rektor som tillsammans med Kommunikationsklass 

utvärderar åtgärdsprogrammet och upprättar nya. Det finns elever som får delar av sin 

undervisning på hemskolan. 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Julia Garcia Atterström 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-04-28 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00034 3.5.0.1 
 

  

 

Uppdrag: Undersöka förutsättningar för att organisera 

resursskolor i Borås 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka 

förutsättningar för att organisera resursskolor i Borås. Uppdraget skall 

slutredovisas senast vid nämndens sammanträde i juni.      

Sammanfattning  

Grundskolenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka 

förutsättningar för att organisera resursskolor. 

Utredningen ska innehålla: 

• En beskrivning av vad en resursskola är. Även syften och 

målgrupper för resursskolor skall framgå.  

• En redovisning av det nationella regelverket kring resursskolor.  

• En omvärldsbevakning där det framgår hur några kommunala 

skolhuvudmän har organiserat resursskolor: Några exempel på 

resursskolor beskrivs utifrån målgrupper, elevantal, organisation, 

bemanning, kostnader och ansökningsförfaranden.  

• En redogörelse av hur Borås Stads nuvarande organisation kring 

KSU står sig i ljuset av bestämmelserna i Skollagen samt hur 

andra huvudmän valt att organisera resursskolor.  

• En redovisning av eventuella möjligheter att ansöka om 

statsbidrag för resursskolor.  

• Ett förslag till hur huvudmannen kan följa upp 

kunskapsresultaten inom ramen för huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har tidigare gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram 

en analys av vad som krävs för att möta behovet av fler platser inom ramen för 

kommunens särskilda undervisningsgrupper (§9 Dnr GRN 2018-00047).  

Vid analysen framkom det att det är viktigt att beakta att en medicinsk eller 

psykologisk diagnos inte får vara ett villkor för att få särskilt stöd. En diagnos 
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ska heller inte räcka som underlag för bedömning av vilket särskilt stöd en elev 

behöver få. Då en placering i särskild undervisningsgrupp räknas som särskilt 

stöd får diagnos inte vara ett krav för tillträde till en KSU. En elev som bedöms 

vara i behov av särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp ska få sitt behov av 

stöd tillgodosett i en särskild undervisningsgrupp. Det är inte förenligt med 

Skollagen att hänvisa till att det inte finns plats i en särskild undervisningsgrupp, 

och att låta elever stå i kö till grupperna.  

I en dom av Högsta förvaltningsdomstolen i samband med en tillsyn av 

Skolinspektionen i Linköpings kommun (https://lagen.nu/dom/hfd/2017:50 ) 

framgår att man i kommunala resursskolor har möjlighet att rikta utbildningen 

till vissa elevgrupper.  

Utbildningsdepartementets kartläggning (SOU:2020:42) visar att det finns 

gränsdragningsproblem mellan kommunala resursskolor och KSU. Det råder en 

otydlighet i både vilka de reella och de formella skillnaderna är mellan dessa 

organisatoriska lösningar, vilket kan bero på att det är huvudmännen som själva 

avgör hur de vill benämna dessa verksamheter. 

I samband med ansökningar om tilläggsbelopp samt ansökningar om plats i 

KSU har centrala elevhälsan i Borås Stad konstaterat att det föreligger brister i 

skolors arbete med särskildstödprocessen. En placering i KSU utgör en 

ingripande åtgärd i en elevs skolgång och räknas som en extraordinär insats. 

Beslut om placering i KSU ska utgå från en noggrann utredning, hanteras med 

stor varsamhet, vila på vetenskaplig grund och ta hänsyn till gällande 

styrdokument.  

I Grundskoleförvaltningen finns idag följande KSU: 

• Kommunikationsklass: För elever med generell språkstörning 

• A-resurs Boda: För elever i årskurs 7-9 med beteende liknande 

det som definieras med autismspektrumtillstånd (AST). 

• SU-grupp Dalsjö: För elever i årskurs 4-6 med beteende liknande 

det som definieras med autismspektrumtillstånd (AST) och 

ADHD. 

• SU-grupp Borgstena: För elever i åk 1-6 med extraordinära behov 

och elever i socioemotionella svårigheter. 

 

I ovannämnd analys (§9 Dnr GRN 2018-00047) framkommer det även att: 

• platserna i befintliga KSU inte behöver utökas, 

• det finns en risk för att placeringen av elever som blivit inskrivna 

i någon av stadens KSU permanentas, 

• det finns svårigheter att upprätthålla en likvärdighet i 

antagningsprocessen, 

• det framför allt finns otydligheter i organisationen kopplat till 

tolkningen av begreppen KSU och resursskola.  



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

 

Det finns mot denna bakgrund ett fortsatt behov av att utreda Borås Stads 

organisation av KSU och däri se över möjligheten att organisera kring 

resursskolor. 

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag från Grundskolenämnden 2021-04-28. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Slutrapport av handlingsplan för ett tillgängligt 

samhälle 2018-2021, Grundskolenämnden  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna slutrapport av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2021 

samt översända svaret till Sociala omsorgsnämnden.        

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. Utifrån tilldelat uppdrag till Grundskolenämnden 

redovisar nämnden sin slutrapport för perioden 2018-2021.                             

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2021 

(Grundskolenämnden) 

2. Handlingsplan och protokollsutdrag för ett tillgängligt samhälle 2018-2020                                

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 

 

Per Carlsson (S)  

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
Slutrapport av handlingsplan för ett 

tillgängligt samhälle 2018-2021 

Grundskolenämnden 
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1 Inledning 

2 Uppdrag 

Status 2021 Uppdrag Beskrivning 

 Genomfört Nämnden ska arbeta förebyggande för 
en trygg miljö i skolan för elever med 
funktionsnedsättning. 

Syftet är att ge stöd, information och 
utbildning till personer med funktions- 
nedsättning och deras familjer samt 
personal för att motverka våld och 
tvång 

Nämnden ska arbeta förebyggande för en trygg miljö i skolan för elever med 

funktionsnedsättning. 

Grundskoleförvaltningen kommer under lå 20-21 att följa upp hur varje enhet arbetar med att 
tillgängliggöra undervisningen och skolans lärmiljöer för sina elever. Verksamhetscheferna kommer i 
samband med sina uppföljningsmöten med varje rektor och sina verksamhetsledningar att närmare 
analysera och ha en dialog om kvaliteten i undervisningen. Viktiga frågeställningar i sammanhanget 
kommer att vara i vilken grad eventuella brister i undervisningen och/eller i skolans relationsskapande 
arbete påverkar elevens närvaro och prestation. 
 
Rektorerna och enhetscheferna i Elevhälsan genomgick hösten 2019 en ledarskapsutbildning med syfte 
att stärka sin förmåga att leda skolans trygghetsskapande och elevhälsofrämjande arbete, på individ-, 
process- och strukturnivå. Insatser inom ramen för Samverkan för Bästa skolan kommer att pågå fram 
tom vt 2021. 



      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 
 
 



 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Handlingsplan 2018-2020

för ett tillgängligt samhälle
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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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Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Athanassios Fantelas 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-06-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00015 3.5.1.0 
 

  

 

Återrapportering av uppdrag: Undersöka 

förutsättningar för webbsändning av 

Grundskolenämndens sammanträden 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka återrapportering av uppdrag samt lägga informationen till 

handlingarna.        

Sammanfattning 

Grundskoleförvaltningen har 2021-01-26 fått i uppdrag att undersöka 

förutsättningar för webbsändning av nämndsammanträden. Den 

sammanfattande bedömningen är att det saknas tekniska förutsättningar i form 

av hårdvara och plattform för att möjliggöra webbsändningar. 

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen har 2021-01-26 fått i uppdrag att undersöka 

förutsättningar för webbsändning av nämndsammanträden. I utredningen bör 

tas hänsyn till möjlighet för allmänheten att delta vid nämndmöten och ställa 

frågor till nämnden.   

 

Komplexiteten kring tekniken (kameror, mikrofoner, mixerbord, kontrollpanel, 

högtalare m.m.) för webbsända nämndsammanträden kräver personella resurser 

med kompetens för att mixa bild och ljud vid sändning. Bild och ljud bör hålla 

god kvalitet och utsedd lokal behöver utrustas med för ändamålet lämplig 

teknik. Tekniken bör möjliggöra uppnåendet av tillgänglighetskraven.  

Sändningen behöver registreras hos myndigheten för press, radio och tv och 

ansvarig samt ställföreträdande utgivare behöver utses (ordförande respektive 

vice ordförande). 

Omvärldsbevakning visar att Vård- och äldreförvaltningen, VÄF i Borås Stad 

beslutat att webbsända nämndsammanträden med start i september 2021, under 

förutsättning av nämndledamöterna kan delta fysiskt på plats. VÄF har 

upphandlat tjänsten och uppskattar att inköp/komplettering av hårdvara och 

streamingtjänst genererar en engångskostnad om cirka 150.000 kr. Årlig 

kostnad för abonnemang och streamingplattformen uppskattas till 24 000 kr. 
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Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut 2021-01-26. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr GRN 2021-00015 3.5.1.0 

Undersöka förutsättningar för webbsändning av 
nämndsammanträden 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningar för 
webbsändning av nämndsammanträden.  

     

Sammanfattning av ärendet 

Nämndledamöterna diskuterar möjligheter för webbsändning av 
nämndsammanträden. Nämnden föreslår att frågan utreds av förvaltningen.  
Utredningen bör ta hänsyn till möjlighet för allmänhetens att delta vid 
nämndmöten och ställa frågor till nämnden.   

     

     

 

     

     

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2021-06-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00018 3.5.4.25 
 

  

 

Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nyproduktion av Ny 

skola Gässlösa, Gässlösa 5:15.            

Ärendet i sin helhet  

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 

grundskola åk F-9, grundsärskola åk 1-9 och kommunikationsklass (särskild 

undervisningsgrupp) i Götaområdet. Detta för att skapa grundskoleplatser inför 

kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt närhet till Daltorpskolan 

varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Projektet finns med i Borås Stads förslag till investeringsbudget 2021 med en 

budget om 310 000 000 kr. 

Utifrån den förstudie som arbetades fram ihop med verksamheten och arkitekt 

i tidigt skede har en systemhandlingsprojektering påbörjats hösten 2020, där 

verksamheten ihop med konsulter tagit fram lösningar för de mest 

ändamålsenliga lokalerna. En upphandling av samverkanspartner har 

genomförts under vintern för en totalentreprenad i samverkan. Under 

projekteringen har Stadsarkitekt och Stadsantikvarie varit delaktiga för att ge ett 

stadsmässigt utseende och en modern utformning och gestaltning av skolan. 

Även Borås Stads vision ”staden vid parken” har hanterats så det gröna stråkets 

sträckning förbi fastigheten har möjliggjorts.  

Skolans dimension 

Skolan kommer initialt dimensioneras för en fysisk maxkapacitet i lokalerna för 

3-parallellig åk F-6 med fritidshem, 4-parallellig åk 7-9 samt grundsärskola åk 1-

9 för 50 elever och kommunikationsklass åk 1-9 för 50 elever. Fysisk 

maxkapacitet innebär att lokalerna och fastigheten dimensioneras tillräckligt 

omfattande gällande ventilation, matsal, bibliotek, idrottshallar, korridorer, 

kapprum och entréer. Även planeringen kring personalens utrymmen 

dimensioneras efter den fysiska maxkapaciteten.  

Varje klassrum anpassas till en fysisk maxkapacitet på 27 elever samt 3 personal. 

Denna anpassning är den fysiska lokalkapaciteten men det reglerar inte den 
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pedagogiska kapaciteten på klasserna och skolans storlek. Skolan och den 

pedagogiska verksamheten kan inte ha klasstorlekar som överskrider 27 elever 

ur fastighetens perspektiv. Maxantal i kommunikationsklass är 50 elever och i 

grundsärskola 50 elever. De lokaler som är anpassade för dessa verksamheter 

har den fysiska kapaciteten. Pedagogiskt kan man planera för intag av färre 

elever i dessa verksamheter men lokalerna har en maxkapacitet på 50 elever per 

verksamhet.  

Förklaring på maxkapacitet: 

F-6 21 klasser (A,B,C)  

Fysisk maxkapacitet 27 elever i 21 klasser = 567 elever  

Pedagogisk kapacitet ca 25 elever i 21 klasser = 525 elever 

7-9 12 klasser (A,B,C,D) 

Fysisk maxkapacitet 27 elever i 12 klasser = 324 elever  

Pedagogisk kapacitet ca 25 elever i 12 klasser = 300 elever 

Kommunikationsklass (50 elever)  

Fysisk maxkapacitet = 50 elever 

Pedagogisk kapacitet = det antalet elever som finns i kommunen med de 

särskilda behoven, kan variera över åren. Just nu ca 36 elever. 

Grundsärskola (50 elever)  

Fysisk maxkapacitet = 50 elever 

Pedagogisk kapacitet = det antalet elever som finns i kommunen med de 

särskilda behoven, kan variera över åren. Kommer byggas upp en ny enhet så 

enheten kommer växa långsamt, i denna beräkning uppskattas ca 40 st. 

Sammanställning Fysisk maxkapacitet = 991 elever 

Sammanställning Pedagogisk maxkapacitet = 901 elever 

Den pedagogiska maxkapaciteten bygger i denna sammanställning på att ALLA 

klasser är fulla.  

Jämförbart med denna kapacitet är tex Engelbrektskolan, de har 3 paralleller åk 

F-6 och 4-5 paralleller i åk 7-9, ca 800 elever. 

Ytor inomhus för elever är beräknat till ca 10 m² och för friyta utomhus ca 20 

m²/elev. Skolbyggnaden kommer byggas flexibel för att underlätta en 

omställning för hemvister mellan årskurs F-6 och 7-9. Ett tillagningskök för 

1000 portioner är inräknat. Byggnaden får ett ”hjärta” mitt i huset kring en 

gradängtrappa, skolans scen och restaurang, med direkt koppling till 
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huvudentré, administration och skolkafé. Huvudentrén placeras synlig från 

staden och Viskan.  

Skolbyggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 12 103 m² BRA, 

samt en fullstor idrottshall i två plan på 2 126 m² BRA. Total BRA för projektet 

är 14 229 m². 

Totalt 14 986 m² BTA, fördelat på skolbyggnad 12 769 m² och idrottshall 2 217 

m².  

Borås stad är i behov av att tillskapa elevplatser. Skolan ger ett nettotillskott av 

elevplatser, men kommer också att bli den permanenta skolan för 

Daltorpskolan åk F-6 som idag har sin verksamhet i modulskola Gässlösa (K2).  

Vi inflyttning kommer de kommunikationsklasser, som idag är inhyrda i lokaler 

på Regementet, att flyttas till Ny skola Gässlösa.  

Skolan kan även agera som del av evakuering till kommande ombyggnation av 

grundskolor i Borås Stad. Då det tar fler år upp att bygga upp och fylla den till 

skolans maxkapacitet på verksamhet. 

Tidplan 

Byggstarten är preliminärt i oktober 2021 med preliminär inflyttning augusti 

2023. 

Ekonomi 

Grundskolenämndens/verksamhetens hyra Ny skola Gässlösa 

 År 2021 Förklaring 

Ny schablonhyra GRF Skola 15 056 132 kr 1244:- / Kvm 

Ny schablonhyra GRN idrottshall  1 322 372 kr 1244 :- 1063kvm 

   

Total hyra  16 378 504 kr  

Hyresförändring för Grundskolenämnden 

            År 2021  

Totalhyra Gässlösa 16 378 504 kr  

Avgående hyra Åkermans väg 6, Regementet - 1 066 518 kr  

Avgående hyra K2 Daltorpskolan 
- 4 835 808 kr 

 

 

Hyresförändring  10 476 178 kr  
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Beslutsunderlag 

1. Beslut i Lokalförsörjningsnämnden: Anslagsframställan för Ny skola 

Gässlösa.                                

Samverkan 

LSG och FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-06-27 2019-08-20 2021-05-18 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-06-27 2019-08-20 2021-05-18 xxxx-xx-xx

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 293 850 311 650 Myndighetskostnader 170 170 7 200 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 70 70 1 300
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 100 100 5 900
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 820 820 3 930 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 215 215 3 700
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 110 110
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 80 80
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 75 75
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 100 100
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 100 100
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 230
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 100 100
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 10 10
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 30 30

Summa entreprenadutgift 293 850 311 650 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 1 840 14 850 0 Kostnader för kontroll 100 100 580 0
Summa utgifter projektet 295 690 326 500 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 300
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 100 100 280

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 600 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 700 3 140
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 50 50 0 0

Summa total för projektet 0 296 290 326 500 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50
Yta m² BTA 0 14 500 14 986 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA ########## 20 434 21 787 ########## Summa byggherrekostnad 1 840 1 840 14 850 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA ########## 20 266 20 796 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx

Utgift byggherre kr/m² BTA ########## 127 991 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 

1(4) 

Datum 

2021-05-18 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00230 2.6.1.1 

 

Jan-Erik Torild 
Handläggare 
033 357388 
 

 

 

Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 

tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15.        

 

Projektets handläggning 

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 

grundskola F-6 på Götaområdet. Fastigheten där det tidigare avloppsrenings-

verket ligger har bedömts som mest lämplig placering. Detta för att skapa 

grundskoleplatser inför kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt 

närhet till Daltorpskolan varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Projektet har utökats i Grundskoleförvaltningens lokalbehovsplan till att även 

omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och kommunikationsklass.  

Projektet finns med i Borås Stads förslag till investeringsbudget 2021 med en 

budget om 310 000 000 kr. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 

Utifrån den förstudie som arbetades fram ihop med verksamheten och arkitekt 

i tidigt skede har en systemhandlingsprojektering påbörjats hösten 2020, där 

verksamheten ihop med konsulter tagit fram lösningar för de mest 

ändamålsenliga lokalerna. En upphandling av samverkanspartner har 

genomförts under vintern för en totalentreprenad i samverkan. Under 

projekteringen har Stadsarkitekt och stadsantikvarie varit delaktiga för att ge ett 

stadsmässigt utseende och en modern utformning och gestaltning av skolan. 
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Även Borås Stads vision ”staden vid parken” har hanterats så det gröna stråkets 

sträckning förbi fastigheten har möjliggjorts.  

Mål 

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 

grundsärskola för 50 elever och kommunikationsklass 1-9 för 50 elever. Ytor 

inomhus för elever är beräknat till ca 10 m² och för lekyta utomhus 20 m²/elev 

(F-6). Skolbyggnaden kommer byggas flexibel för att underlätta en omställning 

för hemvister mellan årskurs 1-6 och 7-9. Ett tillagningskök för 1000 elever är 

inräknat. Byggnaden får ett ”hjärta” mitt i huset kring en gradängtrappa, skolans 

scen och restaurang, med direkt koppling till huvudentré, administration och 

skolkafé. Huvudentrén placeras synlig från staden och Viskan. Byggnaden 

kommer att fokusera i hög grad på att hålla nere klimatavtrycken genom att 

försöka i största mån välja material med låg CO2 – påverkan som t ex. 

återbrukat fasadtegel. Byggnaden byggs enligt Borås stads krav på P-märkning, 

riktlinjer för VGR tillgänglighetskrav, låga energivärden och med effektiv 

solcellsanläggning.  

Skolbyggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 12 103 m² BRA, 

samt en fullstor idrottshall i två plan på 2 126 m² BRA. Total BRA för projektet 

är 14 229 m². 

Totalt 14 986 m² BTA, fördelat på skolbyggnad 12 769 m² och idrottshall 2 217 

m². Ytan har ökat något med anledning av ändrad utformning av 

skolbyggnaden för att mer passa in i den stadsmässiga bilden samt 

verksamhetens behov.   

 

Konsekvensanalys lokaler 

Borås stad är i stort behov av att tillskapa elevplatser. Skolan ger ett 

nettotillskott av elevplatser, men kommer också att bli den permanenta skolan 

för de elever som idag har sina platser i modulskola Gässlösa (K2).  

Vi inflyttning kommer de kommunikationsklasser, som idag är inhyrda i lokaler 

på regementet, att flyttas till Ny skola Gässlösa.  

 

Tidplan 

Byggstart preliminärt oktober 2021 med preliminär inflyttning augusti 2023. 
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Ekonomi 

Projektets budget är baserad på framtaget riktpris.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 21 787 kronor. 

Projektet kommer att ha ett utökat anslag om 16,5 mkr. Från kostnads-

bedömningen i förstudien har en del förändringar skett och kalkylen för de 

ingående byggnadsdelarna preciserats. Större poster som påverkar 

projektbudgeten är utökad yta om ca 400 m², sämre grundläggnings-

förhållanden än antaget, satsningar på olika installationstekniska delar för lägre 

driftskostnad, förhöjd estetik och högre anslutningskostnader.  

 

Byggentreprenad                   311 650 000 kr             

Markentreprenad                 0 kr             

Projektering                 3 930 000 kr             

Kontroll och besiktning                580 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 7 200 000 kr  

Oförutsett  0 kr  

Bygg- & projektledningskostnad 3 140 000 kr  

Ränta under byggtid  0 kr  

Summa total för projektet exkl. moms   326 500 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  0 kr  

Befintlig driftskostnad  0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 14 844 804 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 5 407 020 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN - 867 000 kr Åkermans väg 6 

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 19 384 824 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslår man avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2021 Förklaring 

Ny schablonhyra GRF Skola 15 056 132 kr 1244:- / Kvm 

Ny schablonhyra GRN idrottshall 1 322 372 kr 1244 :- 1063kvm 

Ny schablonhyra FOFN idrottshall 1 482 885 kr 1395:- 1063kvm 

Hyrestillägg av investeringen kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA  kr  

Total intäkt/hyra 17 861 389 kr  



Borås Stad 
Datum 

2021-04-29 
 Sida 

4(4) 

 

 

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2021  

Totalhyra 17 861 389 kr  

Befintlig schablonhyra - 0  kr  

Avgående hyra - 867 300 kr 
Åkermans väg 6, 
regementet 

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  16 994 089 kr  

 

Reservation/protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 

biläggs protokollet. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden 

3. Fritid- och folkhälsonämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr LFN 2020-00230 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 
grundskola F-6 på Götaområdet. Fastigheten där det tidigare avloppsrenings-
verket ligger har bedömts som mest lämplig placering. Detta för att skapa 
grundskoleplatser inför kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt 
närhet till Daltorpskolan varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 
grundsärskola för 50 elever och kommunikationsklass 1-9 för 50 elever.  

Byggstart preliminärt oktober 2021 med preliminär inflyttning augusti 2023. 

Projektets budget är baserad på framtaget riktpris.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 21 787 kronor.  

Reservation/protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 
biläggs protokollet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 

 



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning 
Version 5

Projekt Ny skola Gässlösa
Upphandlingsform ABT06
Objekts-/projektnr 62513  /
Färdigställt 2023-06-30
Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 39 121 216 11,98% 39 121 216 11,98%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 
/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

59 654 680 18,27% 59 654 680 18,27%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 45 510 912 13,94% 45 510 912 13,94%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

44 578 808 13,65% 44 578 808 13,65%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 24 252 343 7,43% 24 252 343 7,43%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 74 632 220 22,86% 74 632 220 22,86%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 2 116 345 0,65% 2 116 345 0,65%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 8 202 720 2,51% 8 202 720 2,51% Delsumma

298 069 244

10 Övrigt post - fördelning Projektering 17 510 756 5,36% 17 510 756 5,36%

Bygg- och projektledning 3 140 000 0,96% 3 140 000 0,96%

Kreditivräntor 0 0,00% 0 0,00%

Myndighetskostnader 1 300 000 0,40% 1 300 000 0,40%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 580 000 0,18% 580 000 0,18%

Övrigt 0,00% 0,00% Delsumma

0,00% 0,00% 22 530 756

0,00% 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 5 900 000 1,81% 5 900 000 1,81%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 326 500 000 1,00 0 0 326 500 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 326 500 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -326 500 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2020-10-05

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning 
Version 5

Projekt Ny skola Gässlösa
Upphandlingsform ABT06
Objekts-/projektnr 62513  / 0
Färdigställt 45107

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2020-10-05

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 39 121 216

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 2 957 134 42 078 349 30 1 402 612

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

59 654 680
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter

5 900 000
Övrigt post - fördelning 4 509 238 70 063 918 80 875 799

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

45 510 912
Övrigt post - fördelning

3 440 124 48 951 037 30 1 631 701

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 
övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

44 578 808
Övrigt post - fördelning

3 369 668 47 948 476 30 1 598 283

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

24 252 343
Övrigt post - fördelning

1 833 210 26 085 553 20 1 304 278

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 
va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 
kyla, storköksutrustning

74 632 220
Övrigt post - fördelning

5 641 375 80 273 595 25 3 210 944

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
2 116 345

Övrigt post - fördelning
159 972 2 276 317 15 151 754

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 8 202 720
Övrigt post - fördelning

620 035 8 822 755 15 588 184

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 326 500 000 Avskrivn/ år = 10 763 554 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 4 081 250

Kapitalkostnad år 1= 14 844 804

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;



Protokollsanteckning                                Lokalförsörjningsnämnden 

                     2021-05-18 

 

 

 

 

Protokollsanteckning Ärende 12 - Anslagsframställning för ny skola Gässlösa 

 

Grundskolenämnden har beställt ny skola på Gässlösa samt ett antal ombyggnader och nya skolor 

och behöver titta på om ekonomin i nämnden klarar kommande schablonhyror, enligt 

internhyressystemet. 

 

För Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Nils-Åke Björklund (M) 

Jonas Garmarp (M) 

Emanuel Mäkinen (KD) 

Pirita Isegran (M) 

John Hansfeldt (KD) 

Viola Orbelin (M) 
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A100
TRAPPHUS 1

48,6 m2

A100
REKTOR 6p

13,6 m2

A100
REKTOR 6p

13,6 m2

A100
BIT. REKT. 4-5p

10,5 m2

A100
BIT. REKT. 4-5p

10,5 m2

A100
BIT. REKT. 4-5p

10,5 m2

A100
BIT. REKT. 4-5p

10,5 m2

A100
ADMINISTRATION 4-5p

17,6 m2

A100
ADMINISTRATION 4-5p

13,6 m2

A100
BRANDFRD.

8,6 m2

A101
KONFERENS 16-18p

21,1 m2

A100
RECEPTION 3p

8,9 m2

A101
VÄNTRUM/KORR 20p

44,8 m2

A100
MUSIKSAL 35p

69,8 m2

A100
PASS.

10,1 m2

A100
ÖVNING 8p

11,9 m2

A100
ÖVNING 8p

12,0 m2

A100
BLACKBOX 30p

54,9 m2

A100
HEMKUNSKAP 20p

47,1 m2

A100
TYST RESTAURANG 50p

50,9 m2

A100
TYST RESTAURANG 70p

75,0 m2

A100
UC

30,7 m2

A100
FRD FÖRBR.

11,8 m2

A100
STÄDCENTRAL

42,1 m2

A100
RWC/D
5,1 m2

A100
RWC/D
5,1 m2

A100
OMKL.

10,8 m2

A100
OMKL.
5,5 m2

A100
ELCENTRAL

18,6 m2

A100

6,5 m2A100
RAST

28,8 m2

A100
INSTR.FRD

5,4 m2

A100
INSTR.FRD

10,7 m2

A100
SCEN

11,4 m2

A100
KORRIDOR

84,4 m2

A100
VÅTATELJÉ 10p

24,5 m2

A100
RESURSRUM 10p

17,6 m2

A100
BILD 30p
91,7 m2

A100
SLÖJD TRÄ 30p

84,1 m2

A100
SLÖJD TRÄ 30p

96,0 m2

A100
SLÖJD TEXTIL 30p

73,9 m2

A100
SLÖJD TEXTIL 30p

75,4 m2

A100
TEXTIL 5p
12,7 m2

A100
VILRUM 3p

7,5 m2

A100
SKOLSKÖTERSKA 5p

19,4 m2

A100
SKOLSKÖTERSKA 4p

13,2 m2

A100
PSYKOLOG 4p

10,4 m2

A100
KURATOR 4p

10,4 m2
A100

KURATOR 4p
10,4 m2

A100
SPECIALPED. 4p

10,0 m2

A100
SPECIALPED. 4p

9,9 m2

A100
SPECIALPED. 4p

9,9 m2

A100
SYV 4p
9,8 m2

A100
SAMTAL 6p

8,5 m2

A100
KOPIERING 2p

4,6 m2

A100
KORRIDOR

57,7 m2

A100
CAFÉ 2-3
17,4 m2

A100
FRD

4,3 m2

A100
SKOLV/COACH 5p

11,5 m2

A300
KOMMUNIKATION

95,2 m2

A300
ENTRÉ/UPPEHÅLL-/CAFÉYTA 200p

330,2 m2

A100
TRAPPHUS 2

52,8 m2

A100
TRAPPHUS 3

52,8 m2

A100
TRAPPHUS 4

62,1 m2

A100
SERVERING

83,7 m2

A100
RWC

5,1 m2

A100
RWC

5,1 m2

A100
MATSAL 32p

38,2 m2

A100
TVÄTT/ST

6,0 m2

A100
TORRFRD

7,7 m2

A100
HEMKUNSKAP 35p

83,8 m2

A100
MTRLFRD
10,4 m2

A100
VAKTMÄSTARE

15,4 m2

A100
VARUMOTT.

12,4 m2

A100
WC

1,9 m2

A100
WC

2,0 m2

A100
PASS.

10,0 m2

A100
SAMTAL
5,0 m2

A100
MINIAULA 65p

63,5 m2

A100
WC

2,0 m2

A100
WC

2,6 m2

A200
WC

1,7 m2

A200
WC

1,9 m2

A100
POSTFACK

15,0 m2

A100
TORG 30p
68,0 m2

A100
RWC/S/D 3p

9,6 m2

A100
WC

2,0 m2

A100
PERSONAL ARB.PLATS 30p

56,4 m2

IT

A100
WC

2,0 m2

A100
RWC/S/D 3p

9,4 m2

A100
BASRUM 13p

23,8 m2

A100
BASRUM 18p

38,6 m2
A100

TORG 25p
53,7 m2

A100
WC

1,6 m2

A100
SINNE VATTEN 5p

20,2 m2
A100

SINNE MÖRK 4p
9,9 m2

A100
SINNE LJUS 4p

9,9 m2

A100
BASRUM 16p

32,2 m2

A100
FRD

3,3 m2

A100
GRUPPRUM 5p

7,8 m2

A100
BASRUM 16p

32,3 m2

A100
GRUPPRUM 5p

7,7 m2

A100
FRD/KOP
5,4 m2

A100
FRD

4,1 m2

A100
RÖRELSE 15p

27,3 m2
A100

HJÄLPM.FRD
26,2 m2

A100
TORG 30p
67,1 m2

A100
KAPPR.15 p

20,8 m2

A100
KAPPR.15 p

20,8 m2

A100
GROVÉ. AVSP 10p

20,3 m2

A100
FRD

3,7 m2

A100
KAPPR.15 p

20,9 m2

A100
GROVÉ. AVSP 5p

9,9 m2

A100
TVÄTT
5,6 m2

A100
PASS

6,1 m2

A100
RWC/S/D 3p

10,0 m2
A100
WC

1,9 m2

A100
WC

1,9 m2

A100
ST

1,0 m2

A100
KPR/PASSAGE

10,2 m2

A100
GRUPPRUM 6p

9,1 m2

A100
BASRUM 13p

25,8 m2

A100
GRUPPRUM 6p

8,4 m2

A100
HJÄLPM.FRD

8,6 m2

A100
GRUPPRUM 4p

6,6 m2

A100
BASRUM 13p

28,5 m2

A100
BASRUM 16p

34,0 m2

A100
GRUPPRUM 4p

6,6 m2

A100
GRP 3p
4,9 m2

A100
GRUPPRUM 4p

5,6 m2

A100
BASRUM 13p

25,4 m2

A100
BASRUM 16p

32,4 m2

A100
GRUPPRUM 4p

5,6 m2

A100
MASKINRUM/VIRKE 8-10p

49,0 m2

A
10

0
S

P
Å

N
2,

9 
m

2

A100
FRD

2,0 m2

A100
PASS.

25,3 m2

A100
MILJÖRUM

37,1 m2

A100
WC

1,9 m2

A100
ST

2,5 m2

A100
VINDFÅNG
19,8 m2

A100
RESTAURANG 200p ?

182,3 m2

A200
ELC

1,6 m2

A100
ELC

1,4 m2

A100
ELC

0,4 m2

A100ELC0,4 m 2

A100
ELC

0,4 m2

A100
st?

1,3 m2

A100
PASSAGE
104,9 m2

A100
RWC

5,2 m2

A100
PASS.
5,0 m2

A100
FRD

1,6 m2

A100
WC/D
3,5 m2

A100
STÄD
2,0 m2

A100
OMKL.
7,0 m2

A100
OMKL.
8,5 m2

A100
STÄD/TV.

5,7 m2

A100
KONTOR
10,0 m2

A100
FÖRRÅD
6,7 m2

A100
FÖRRÅD
6,7 m2

A100
FRYSRUM

5,8 m2

A100
FRYSRUM

5,8 m2

A100
KYLRUM
5,9 m2

A100
KYLRUM
5,9 m2

A100
WC/D
4,4 m2

A100
KYLRUM
6,7 m2

A100
ELC.

1,2 m2

A100
DISKRUM
240,7 m2

A100
SERVERING

34,1 m2

A100
GRÖNBEREDNING

19,6 m2

A100
VARUMOTTAGNING

25,4 m2

A100
PASSAGE
20,3 m2

A100
TILLAGNINGSKÖK

84,6 m2

B B

C C
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Område som fortfarande "rör dig"
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-
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A200
LOGOPED 6p
12,9 m 2

A200
VÄNTRUM 7p
15,9 m 2

A200FRD4,6 m 2

A200ST3,6 m 2

A200

KOM.GRUPPRUM 6p

8,9 m 2

A200

KOM.BASRUM 15p

28,8 m 2

A200

KOM.GRUPPRUM 8p

11,5 m 2

A200
KOM.GRP. 4p

5,5 m 2

A200
KOM.BASRUM 11p

19,4 m 2

A200
KOM.KAPPRUM

35,6 m 2

A200FRD/KOP8,2 m 2

A200
ARBETSRUM 18p

26,6 m 2

A100
TRAPPHUS 2

13,5 m2

A200
KOM.BASRUM 11p

21,2 m 2

A200WC2,3 m 2

A100
KOM.KAPPRUM

35,9 m 2

A200
KOM.GRP 5p
6,7 m 2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
FÖRRUM
4,5 m2

A200
PERSONAL ARB.PLATS 25p

44,8 m2
A200

BASRUM 30p
59,8 m2

A200
BASRUM 30p

58,9 m2

A200
BASRUM 30p

62,2 m2

A200
GRUPPRUM 7p

10,5 m2

A200
GRUPPRUM 11p

15,4 m2

A200
ELC

1,6 m2

A200
FRD/KOP
5,2 m2

A200
FÖRRÅD
5,7 m2

A200
TRAPPHUS 4

15,7 m2

A200
SAMTAL 4p

6,8 m2

A200
WC

1,9 m2

A200
WC

1,8 m2
A200

GRUPPRUM 6p
9,7 m2

A200
TORG UPPEHÅLL 35p

61,1 m2

A200
BIBLIOTEK 50p

104,4 m2

A200
KOMMUNIKATION

110,1 m2

A200
NO LIGHT 30p

74,7 m2

A200
TRAPPHUS 3

54,5 m2

A200
NO 30p
76,1 m2

A200
PREP GIFT/GAS 12p

27,1 m2

A200
VISUALISERING 10p

21,5 m2

A200
RWC

5,1 m2

A200
ST

2,6 m2

A200RWC5,5 m 2

A200

VILRUM/SAMTAL 5p

8,7 m 2

A200

SAMTAL/COACH 4p

7,6 m 2

A200KPR11,0 m 2

A200

PERSONALRUM 65p

81,6 m 2

A200

KONFERENS/PERSONALRUM 25p

31,5 m 2

A200
KORRIDOR

63,9 m2

A200
UPPEHÅLL
81,6 m 2

A200WC2,3 m 2

A200
KOM.GRP 5p
6,1 m 2

A200
PASS

7,2 m2

A200
FRD/KOP
9,2 m2A200

RWC
5,3 m2

A200
ST

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
FÖRRUM
7,5 m2

A200
FRD

5,4 m2

A200
GRUPPRUM 6p

7,4 m2

A200
GRUPPRUM 8p

11,8 m2 A200
BASRUM 30p

60,0 m2

A200
PERSONAL ARB.PLATS 25p

47,0 m2

A200
BASRUM 30p

61,5 m2

A200
BASRUM 30p

60,0 m2

A200
FRITIDS TORG- KÖKSDEL 48p

67,3 m2

A200
PASS
4,2 m2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200
FRITIDS 32p

48,2 m2

A200
SAMTAL 3-4p

5,3 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
KAPPRUM
45,0 m2

A200
GRUPPRUM 6p

7,4 m2

A200
PASS
4,2 m2

A200
ELC

2,2 m2

A200
FÖRRUM
5,0 m2

A200WC1,8 m 2

A200WC1,8 m 2A200WC1,8 m 2
A200WC1,8 m 2

A200
BASRUM 30p
59,4 m 2

A200
BASRUM 30p
60,0 m 2

A200
BASRUM 30p
60,0 m 2A200

FRITIDS KÖKSDEL 45p

62,8 m 2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A200
FRITIDS 35p
49,1 m 2

A200FÖRRUM5,0 m 2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200
PERSONAL ARB.PLATS 25p

41,4 m2

A200
BASRUM 30p

60,0 m2

A200
SAMTAL 3-4p

5,3 m2

A200
WC

1,8 m2 A200
KAPPRUM
45,0 m2

A200
FRITIDS 32p

48,2 m2

A200
BASRUM 30p

60,0 m2

A200
BASRUM 30p

60,0 m2

A200
FRITIDS TORG-KÖKSDEL 48p

67,3 m2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200FRD4,6 m 2
A200RWC5,1 m 2

A200
GRUPPRUM 5p

7,8 m 2

A200WC1,8 m 2

A200FRD/KOP5,6 m 2

A200STÄD1,8 m 2

A200RWC5,1 m 2

A200KAPPRUM
57,0 m 2

A200
GRUPPRUM 8p

11,3 m 2

A200
SAMTAL 5p
7,2 m 2

A200
KOM.BASRUM 15p

29,2 m2

A200
KOM.KAPPRUM

16,8 m2

A200
PEDAGOG ARB.PLATSER 25p

48,6 m2

A200
KOM.GRP 4p

7,5 m2

A200
GRUPPRUM 7p

9,7 m 2

A200

KOM.BASRUM 15p

28,8 m 2

A200

KOM.GRUPPRUM 8p

11,5 m 2

A200
KOM.GRP. 4p

6,1 m 2

A200
PASS

6,6 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
KOM.GRP 4p

5,2 m2

A200ELC1,4 m 2

A200PASS4,8 m 2

A200
NO 30p
75,3 m2

A200
TEKNIK&DESIGN 30p

86,4 m2

A200
TK PREP/FRD 5p

11,3 m2

A200
TORG-ELEVSKÅP 40p

69,4 m2

A200
KORRIDOR
48,9 m 2

A200
KONTOR
7,8 m2

A200
LOGOPED 8p
16,8 m 2
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70

0

PU

-UTL.-DISK
-TV-SKÄRM (Samlingsyta m sittplatser
framför)

A200
TRAPPHUS 1

18,7 m2

A200
TORKRUM

6,3 m2

A200
TORKRUM

6,3 m2

= Under Arbete
Område som fortfarande "rör dig"
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-

www.landskapsgruppen.se
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www.stiba.se

www.fredblad.se
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Översiktsritningar
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A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

2,1 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

2,1 m2

A300
PASS

10,7 m2

A300
PEDAGOG ARB.PLATSER 25p

49,7 m2

A300
GRUPPRUM 7p

10,0 m2

A300
BASRUM 30p

58,2 m2

A300
TRAPPHUS 4

16,4 m2

A300
BASRUM 30p

59,9 m2A300
BASRUM 30p

61,6 m2

A300
GRUPPRUM 7p

10,0 m2

A300
GRUPPRUM 11p

15,0 m2

A300
FRD/KOP
6,0 m2

A300
MA FRD
5,8 m2

A300
PERS.ARBETSRUM

44,9 m2

A300
TORG 35p
59,0 m2

A300
GRUPPRUM 6p

9,6 m2

A300
BASRUM 30p

59,8 m2

A300
BASRUM 30p

58,9 m2

A300
BASRUM 30p

62,4 m2

A300
GRUPPRUM 7p

10,4 m2

A300
GRUPPRUM 11p

15,4 m2

A300
TORG-ELEVSKÅP 40p

69,7 m2

A300
ELC

1,6 m2

A300
FRD/KOP
6,0 m2

A300
MA FRD
5,8 m2

A300
SAMTAL/GRP

6,3 m2

A300
WC

1,9 m2

A300RWC5,1 m 2

A300
TRAPPHUS 2

17,6 m2

A300NO LIGHT
62,1 m 2

A300PASS70,4 m 2

A300STÄD4,3 m 2

A300PASS56,9 m 2

A300
TRAPPHUS 1

17,5 m2

A300
TRAPPHUS 3

10,7 m2

A300WC1,9 m 2

A300
GRUPPRUM
6,0 m 2

A300
GRUPPRUM
6,7 m 2A300KPR6,2 m 2

A300FLEX 7-9
26,8 m 2

A300RWC5,2 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

11,1 m 2

A300SAMTAL7,1 m 2

A300WC1,8 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
FRITIDS TORG

31,7 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A300
ATELJÉ/FRITIDS

71,1 m 2

A300
KAPPRUM Åk 4

57,1 m 2

A300FÖRRUM6,2 m 2

A300
PASS

7,2 m2

A300
FRD/KOP
9,8 m2

A300
RWC

5,3 m2

A300
STÄD
1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
FÖRRUM
7,5 m2

A300
ELC

2,2 m2

A300
GRUPPRUM 6p

7,3 m2

A300
GRUPPRUM 8p

11,8 m2 A300
BASRUM 30p

59,7 m2

A300
PEDAGOG ARB.PLATSER 25p

52,0 m2

A300
BASRUM 30p

61,1 m2

A300
BASRUM 30p

59,7 m2

A300
FRITIDS TORG-KÖKSDEL 48p

66,9 m2

A300
PASS
4,2 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
FRITIDS 32p

48,2 m2

A300
SAMTAL 3-4p

5,3 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
KAPPRUM
45,0 m2

A300
GRUPPRUM 6p

7,3 m2

A300
PASS
4,2 m2

A300
FÖRRUM
5,0 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
PEDAGOG ARB.PLATSER 25p

46,0 m2

A300
BASRUM 30p

59,7 m2

A300
SAMTAL 3-4p

5,3 m2

A300
WC

2,1 m2

A300
KAPPRUM
45,0 m2

A300
FRITIDS 32p

48,2 m2

A300
BASRUM 30p

59,7 m2

A300
BASRUM 30p

59,7 m2

A300
FRITIDS TORG-KÖKSDEL 48p

67,0 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,1 m 2

A300
FRITIDS TORG

31,4 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,1 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,2 m 2

A300
ATELJÉ/FRITIDS

85,6 m 2

A300
GRUPPRUM 6p

8,6 m 2

A300
GRUPPRUM
11,1 m 2

A300

PERSONAL ARB.PLATS 25p

40,6 m 2

A300WC2,2 m 2

A300KPR11,1 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2
A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300
GRUPPRUM 6p

8,6 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300FÖRRUM6,4 m 2

A300PASS3,1 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300
KAPPRUM Åk 4

56,9 m 2

A300KOP/FRD
15,0 m 2

A300PASS6,6 m 2

A300SAMTAL6,5 m 2

A300PASS7,8 m 2

A300PASS26,1 m 2

A300
GRUPPRUM

7,6 m2

A300
PASS

6,6 m2

A300
GRUPPRUM

5,2 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
KAPPRUM KOM 1-6

16,8 m2

A300

FLEX BASRUM 17p

33,7 m 2

A300
KPR

8,8 m2 A300WC2,4 m 2 A300
GRUPPRUM 4p

5,2 m 2 A300
GRUPPRUM 6p

8,7 m 2

A300
KOM.BASRUM

29,2 m2

A300
PERSONAL ARB.PLATS

48,6 m2

A300STÄD3,6 m 2

A300
TRAPPHUS 6

92,2 m2

A200ELC1,3 m 2

A300
WC

2,5 m2

A300
SAMTAL/GRP

7,2 m2

A300
TORG 35p
66,2 m2

A300
TORG-ELEVSKÅP 40p

69,5 m2

A
A

C
C

D
D

E

E

F

F

G

G

6 st dubbelkrokar

A300
TORKRUM

6,3 m2

A300
TORKRUM

6,3 m2

A300
TRAPPHUS 5

6,7 m2

= Under Arbete
Område som fortfarande "rör dig"
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Nybyggnad av skola
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DATUMANTBET ÄNDRING AVSER SIGN
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-

UPPDRAGSNUMMER

OBJEKTSNUMMER

HANDLÄGGARE

HANDLINGSTYP

LANDSKAPSGRUPPEN

M LANDSKAPSGRUPPEN

BENGT DAHLGREN

BENGT DAHLGREN

BLM CONSULT

STIBA

FREDBLAD ARKITEKTER

-

www.landskapsgruppen.se

www.landskapsgruppen.se

www.bengtfahlgren.se

www.bengtdahlgren.se

www.blmconsult.se

www.stiba.se

www.fredblad.se
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GÄSSLÖSA 5:15
62513, NY SKOLA GÄSSLÖSA

ORIGINALFORMAT

LILJEWALL www.liljewall.seSK
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Hus 1, plan 4 - vind

Översiktsritningar

1:200

PH 2021-04-27
-

ORIENTERINGSFIGUR

B B

C C

A
A

C
C

D
D

E

E

F

F

G

G

E
I60

EI
60

Eventuell placering av Kondesor
(om inte alternativet med borrhål
fungerar)
Kondensor ca 3000x2000
Förstärkning med skiva under
duk för bärning. Dörr/Lucka ut
från fläktrum (behövs ev ändå)
placeras helst inte för nära
takfor för då krävs ev räcke.
Avvakta resultat och placering
aggregat i fläktrum.

K
onnektionslinje 1:100/1:50

K
onnektionslinje 1:100/1:50

K
onnektionslinje 1:50

K
onnektionslinje 1:50

K
onnektionslinje 1:50

K
onnektionslinje 1:50

K
onnektionslinje 1:100/1:50

K
onnektionslinje 1:100/1:50

LA06
B: 2480
H: 2675
L:7700

LA05
B: 2480
H: 2675
L:5500

LA02
B: 3180
H: 3555
L:5680

LA03
B: 3180
H: 2675
L:5680

Ingen ritning 1:50 på denna del

Ingen ritning 1:50 på denna del

Ingen ritning 1:50 på denna del

LA04
B: 3180H: 2675L:5680

LA01
B: 3180
H: 3375
L:5080

Ko
nn
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 1

:5
0

K
onnektionslinje 1:50

A400
TEKNIK

164,0 m2

A400
VERK.FRD LÄROMEDEL

24,9 m2

A400
MÖBELFRD

38,4 m2

A400
TEKNIK

178,9 m2

A400
PASS

28,9 m2

A400
TEKNIK

168,2 m2
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Nybyggnad av skola
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BLM CONSULT
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FREDBLAD ARKITEKTER

-

www.landskapsgruppen.se

www.landskapsgruppen.se
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Hus 2, Plan 1

PLANRITNING

1:100

PH 2021-04-27

K

T
M

SkohyllaSkohylla SkohyllaSkohylla

krokkrokkrokkrok krokkrokkrokkrok

Plats för
kaffe-

bryggare

sp
ol

vä
gg

länsman/ spolslang
slanghållare

RWC/D
5,1 m2

RWC/D
5,1 m2

RWC/D
5,1 m2

RWC/D
5,1 m2

RWC
5,1 m2

WC
1,9 m2

ELC
0,7 m2

STÄD
11,0 m2

RWC/D/BR
10,8 m2

RWC/D/BR
10,8 m2

DUSCH
2,5 m2

DUSCH
2,5 m2

DUSCH
7,7 m2

DUSCH
7,7 m2

DUSCH
7,7 m2 DUSCH

7,7 m2

VINDFÅNG
8,1 m2

OMKL. 10p
15,2 m2

OMKL. 10p
15,2 m2

OMKL. 20p
20,8 m2

OMKL. 20p
20,8 m2

OMKL. 20p
20,8 m2

OMKL. 20p
20,8 m2

KIOSK FÖR.
2,7 m2

ENTRÉHALL
47,0 m2

Korridor
61,5 m2

STÄD FÖR.
2,0 m2

FÖRRÅD
30,0 m2

FÖRRÅD
30,4 m2

IDROTTSHALL DELAD
495,9 m2

29 personer

IDROTTSHALL DELAD
239,5 m2

29 personer

IDROTTSHALL DELAD
239,7 m2

29 personer

IDROTTSHALL LITEN
150,8 m2

29 personer

FÖRRÅD
8,2 m2

UTEFÖRRÅD
8,2 m2

FÖRRÅD FÖR.
7,8 m2

FÖRRÅD FÖR.
11,0 m2

PASSAGE
7,8 m2

IDROTTSHALL HEL
1 010,5 m2

500 personer

B
B

A
A

redskaps-
hållare

plats för
kombi-
skurmaskin

plats för
städvagn
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2042200 UF B Arrhenius

L Jönsson

Nybyggnad av skola

P
L
O

: 
P

:\
2
0
4
0
\2

0
4
2
2
0
0
 G

ä
s
s
lö

s
a
 n

y
a
 s

k
o
la

, 
B

o
rå

s
\A

-m
o
d
e
lle

r\
Id

ro
tt

 A
C

2
2
.p

ln
-2

0
2
1
-0

4
-2

7
-1

0
:4

6
 B

y
:U

lr
ik

a

A-40-1-2200

P
L
O

: 
P

:\
2
0
4
0
\2

0
4
2
2
0
0
 G

ä
s
s
lö

s
a
 n

y
a
 s

k
o
la

, 
B

o
rå

s
\A

-m
o
d
e
lle

r\
Id

ro
tt

 A
C

2
2
.p

ln
-2

0
2
1
-0

4
-2

7
-1

0
:4

6
 B

y
:U

lr
ik

a

SKALA RITNINGSNUMMER

DATUM

OBJEKT

ANSVARIG

RITAD/KONSTR AV

REV

DATUMANTBET ÄNDRING AVSER SIGN

ORIENTERINGSFIGUR

E

A

-

W

K

V

-

UPPDRAGSNUMMER

OBJEKTSNUMMER

HANDLÄGGARE

HANDLINGSTYP

LANDSKAPSGRUPPEN

M LANDSKAPSGRUPPEN

BENGT DAHLGREN

BENGT DAHLGREN

BLM CONSULT

STIBA

FREDBLAD ARKITEKTER

-

www.landskapsgruppen.se

www.landskapsgruppen.se

www.bengtfahlgren.se

www.bengtdahlgren.se

www.blmconsult.se

www.stiba.se

www.fredblad.se

R

GÄSSLÖSA 5:15
62513, NY SKOLA GÄSSLÖSA

ORIGINALFORMAT

LILJEWALL www.liljewall.seSK

-
- -

Hus 2, Plan 2

PLANRITNING

1:100

PH 2021-04-27

B
B
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S
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S
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S
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hy
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S
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S
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lla

TEKNIK
80,0 m2

OMKL.
5,6 m2

WC
1,8 m2

OMKL. 15p
19,9 m2

OMKL. 15p
20,1 m2

OMKL. 15p
20,1 m2

OMKL. 15p
20,1 m2

OMKL. 15p
20,1 m2

OMKL. 15p
20,7 m2

KORRIDOR
56,2 m2

RWC/D
5,1 m2

WC
1,8 m2

WC
1,8 m2

WC
1,8 m2

WC
1,8 m2

RWC/D
7,0 m2

RWC/D
5,1 m2

OMKL.
5,6 m2

WC
1,8 m2

DUSCH
8,5 m2

DUSCH
8,5 m2

DUSCH
8,5 m2

DUSCH
8,5 m2

DUSCH
8,5 m2

DUSCH
8,5 m2

TRAPPHUS
17,3 m2

PASSAGE
23,1 m2

ARBETSPLATSER
16,2 m2

GYM
19,5 m2

SAMTAL/VILRUM
7,2 m2

WC
2,4 m2

A
A
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00150 3.5.4.0 
 

  

 

Anmälningsärenden per juni 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till 

handlingarna.               

Ärendet i sin helhet 

Inkomna skrivelser om anpassningar på Asklandaskolan dnr 2021-00036 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2021-05-24—2021-06-11 

Avstängningar elever perioden 2021-05-24—2021-06-11 

Elevernas frånvaro per maj 2021                             

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per juni 2021 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Telefon 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00151 3.5.4.0 
 

  

 

Delegationsbeslut per juni 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2021-05-24—2021-06-15 

Laglighetsprövningar skolplacering 2021-05-24—2021-06-15 

2. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2021-00019 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2021-05-24—2021-06-15 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 2021-05-24—

2021-06-15 

3. Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer 

i skolväsendet vid spridning av smitta perioden 2021-05-24—2021-06-15 

dnr 2020-00134 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet 

enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2021-05-24—2021-06-15 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2021-05-24—2021-06-15 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen 2021-05-24—2021-06-15 

Förvaltningschefens beslut om fjärrundervisning och stängning av undervisning 

klasser skolor dnr 2021-00057 perioden 2021-05-24—2021-06-15 

Övriga delegationsbeslut 

8. Avslagsbeslut skolskjuts maj 2021 Dnr 2021-00018                               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per juni 2021 Grundskolenämnden                               

Samverkan 

FSG. 
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Per Carlsson  

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


