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Instans 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Grand Hotell, lokal: Älvsborg A och B, tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 16:00 

Ordinarie sammanträde börjar kl. 17.00 

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

hållas inför stängda dörrar.  

 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00191 3.5.4.0 
 

  

 

Budgetuppföljning per september 2020 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapporten per september 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Utfallet för perioden är 7 mkr. 

Prognos för 2020 sätts tillsvidare på 0 dvs. ekonomi i balans för 2020. I arbetet 

med budget 2020 har uppskattningsvis 17 mkr identifierats som en obalans och 

har reducerat elevpengen till skolorna. Om inte skolorna lyckas minska sin 

verksamhet motsvarande reducering av elevpeng kommer en avvikelse att 

uppstå för 2020. 

En full kostnadsbudget har inte lagts för de ökade livsmedelskostnaderna 

genom införandet av distributionscentralen samt de ökade personalkostnaderna 

vid införande av varje-dag-städ.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per september 2020 Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

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

Ekonomiskt utfall visar t.o.m. september visar på ett överskott motsvarande 7 mkr. 

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

Efter september har fortsatt flertalet skolor ekonomi i balans. Det finns nu en riskfaktor utifrån 
volymökningen HT-2020. Full hänsyn är inte tagen i budgetarbetet för den ökade elevvolymen. 
Anledningen till detta är att få ut så mycket ersättning som möjligt i Elevpeng och därmed skapa 
möjlighet för rektor att bygga en organisation. Den positiva avvikelse som finns t.o.m. september 
kommer därför troligen att tas i anspråk under höstterminen för en utökad organisation (d.v.s. nya 
klasser på flertalet skolor). 

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

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

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 1 131 883 1 131 883 0 1 519 360 1 519 360 0 

Statsbidrag 110 274 106 406 3 868 137 936 139 936 2 000 

Ersättning 
Migrationsverk 

8 130 8 619 -489 11 492 11 492 0 

Externt sålda 
platser 

6 492 6 350 142 8 466 8 466 0 

Avgifter o övr int 114 230 112 534 1 696 150 045 151 045 1 000 

Summa 
intäkter 

1 371 009 1 365 792 5 217 1 827 299 1 830 299 3 000 

       

Kostnader       

Personal -932 041 -937 453 5 412 -1 250 825 -1 248 325 2 500 

Lokaler -124 696 -122 240 -2 456 -162 987 -166 987 -4 000 

Material -61 151 -50 841 -10 310 -69 957 -82 957 -13 000 

Köpta platser -133 831 -135 902 2 071 -181 203 -178 203 3 000 

Skolskjuts -38 218 -36 841 -1 377 -52 565 -55 065 -2 500 

Övr tjänster -73 171 -81 913 8 742 -108 961 -97 853 11 108 

Kapitalkostnad -883 -601 -282 -801 -801 0 

Summa 
kostnader 

-1 363 991 -1 365 791 1 800 -1 827 299 -1 830 191 -2 892 

       

Resultat 7 018 1 7 017 0 108 108 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

31 577 24 559  24 559 24 559  

2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfall t.o.m. september visar på ett överskott motsvarande 7 mkr. 

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

Viss släpande fakturering gjordes i maj från CFL som påverkar resultatet positivt med 2 mkr. 

Skolorna arbetar med en anpassning till budgetnivå för personalkostnad 2020. Avvikelsen har nu efter 
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sommaren gått från underskott till ett överskott. Förvaltningen har då även hanterat den utbetalning av 
överskjutande semesterdagar som inte har plockats ut under 2019. Denna utbetalning motsvarade 
ca 1,3 mkr. 

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

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

  

 

  

Livsmedel har kostat 37 mkr på 9 månader jämfört med budgeterat 34 mkr. Avvikelsen är därmed på 9 
månader -3 mkr. Avvikelsen avstannade under april/maj. Orsaken till detta är Corona. Färre portioner 
mat har lagats samt utbudet har begränsats till FHM riktlinjer. I september har köken återigen gått upp 
på en hög produktion vilket syns i en avvikelse i september. En rättvisande bild av 
distributionscentralens effekt på den ökade prisnivån kommer inte att synas under 2020. 

 

Den buffert som finns avsatt på 15,1 mkr har ännu ej disponerats om och förbrukats. Månadsvis finns 
1,25 mkr avsatt som faller ut i tillgänglig budget. På 9 månader har 11,3 mkr fallit ut. 
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2.1.1.2 Prognos 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 512 360 

Välfärdsmedel 7 000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALT 1 519 360 

2.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -1 440 -1 808 368 -2 408 -1 765 

Administration -19 543 -19 217 -326 -26 008 -17 000 

Förskoleklass -40 260 -50 119 9 859 -67 542 -41 567 

Särskola -36 234 -33 687 -2 547 -45 039 -31 806 

Grundskola -788 306 -781 317 -6 989 -1 045 369 -751 288 

Fritidshem -88 114 -87 869 -245 -117 205 -77 345 

Skolskjutsar (inkl admin) -39 986 -38 593 -1 393 -55 000 -39 807 

Kost och lokalvård -111 327 -107 892 -3 435 -145 681 -101 921 

Korttidstillsyn LSS 419 24 395 0 -254 

Buffert 0 -11 331 11 331 -15 108 0 

Totalt -1 124 791 -1 131 809 7 018 -1 519 360 -1 062 753 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

 Årets Buffert   15 108   0   15 108  
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Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa 15 108 0 15 108 
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3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2020 
Utfall Aug 

2020 
Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i grundskola  12 327 12 304 12 076 12 374 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 703 1 699 1 646 1 643 

Summa köpta platser  1 752 1 742 1 703  

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

     

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

 10 649 10 639 10 503  

Sålda platser    53  

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2020 
Utfall Aug 

2020 
Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 406 1 403 1 401 1 436 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  79 79 78 74 

Summa köpta platser  83 79 83  

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

     

Antal elever i förskoleklass i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 1 349 1 350 1 341  

Sålda platser    53  

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2020 
Utfall Aug 

2020 
Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i särskola  117 116 107 106 

varav köpta platser      

Antal elever i kommunens särskolor  102 102 106  

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2020 
Utfall Aug 

2020 
Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 652 4 425 4 866 4 900 

varav barn i fristående verksamhet  282 281 289 309 
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Verksamhetsmått  Utfall Sep 2020 
Utfall Aug 

2020 
Utfall 2019 Budget 2020 

Summa köpta platser    24  

Antal elever i fritidshem i Borås skolor    4 577  

Sålda platser      
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Instans 
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Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna rapporten.        

Ärendet i sin helhet 

Syftet med kvalitetsrapport undervisning och resultat 2020 är att redovisa 

resultat, analys och åtgärder efter läsåret 2019/2020. Rapporten är en del av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

I såväl årskurs 1 som i årskurs 3 har resultaten 2020 försvagats i svenska och 

svenska som andraspråk, men förbättrats i matematik jämfört med 2019. 

Spridningen för medelvärdet av godkända kunskaper enligt de skriftliga 

omdömena är stor mellan skolorna. Att alla elever lär sig läsa och utvecklar sin 

läsförståelse är avgörande för att kunna tillägna sig kunskap i de flesta 

skolämnena. Från och med läsåret 2020/2021 kommer läsförståelsen hos elever 

i årskurs 1-6 att testas med screeningverktyget Lexplore. Syftet är att öka 

elevernas måluppfyllelse genom att förbättra deras läsförståelse. 

Spridningen för motsvarande gymnasiebehörighet (betyg i engelska, matematik, 

svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen) är fortsatt 

mycket stor mellan skolorna i årskurs 6 och har ökat sedan 2019. 2020 finns en 

variation mellan skolorna från 33,3 procent motsvarande gymnasiebehöriga till 

100,0 procent. Det genomsnittliga resultatet för alla elever är 76,8 procent, 

vilket är lägre än året innan då genomsnittet var 80,8 procent.  

Slutbetygen för årskurs 9 vårterminen 2020 visar en tydlig förbättring avseende 

gymnasiebehörighet, från 79,9 procent 2019 till 84,0 procent 2020. Om 

nyanlända elever räknas bort är gymnasiebehörigheten högre: 86,6 procent. Det 

finns alltjämt en stor variation mellan skolorna avseende gymnasiebehörighet, 

från 69,5 procent till 94,2 procent, men de flesta skolor har förbättrat sina 

resultat. Förbättringarna i resultat kan delvis förklaras med ett långsiktigt 

förbättringsarbete på skolorna, kontinuitet i skolledarskapet och att brister i 

elevhälsans bemanning har avhjälpts. Enligt SCB:s modellberäknade värde 

utifrån skolornas sociala elevstruktur kunde Borås Stads kommunala 

grundskolor i årskurs 9 förväntas prestera i genomsnitt 81,9 procent 

gymnasiebehörighet, det faktiska resultatet är betydligt högre, vilket tyder på att 

skolorna lyckats förhållandevis väl med sitt kompensatoriska uppdrag. En 
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sammanställning av registrerade åtgärdsprogram visar dock att en stor andel av 

de elever som inte blev behöriga till gymnasiet 2020 saknade åtgärdsprogram. 

Omfattande frånvaro innebär att elever går miste om den utbildning de har rätt 

till och kan vara en förklaring till skillnader i resultat mellan elever. 

Grundskoleförvaltningen har under 2020 inom ramen för Borås Stads arbete 

med social hållbarhet valt att ha ett särskilt fokus på närvarofrämjande arbete 

för att garantera alla elevers rätt till undervisning och möjlighet att nå så goda 

resultat som möjligt. 

Måluppfyllelsen i grundsärskolan i Borås Stad bedöms vara god och 

verksamheten har de senaste åren haft ett ökat fokus på kunskapsuppdraget. 

Det finns dock behov av fortsatt arbete för att utveckla bedömarkompetensen: 

att bredda och fördjupa kompetensen gällande bedömningsmaterial samt 

formativ bedömning genom kollegialt lärande på såväl enhets- som 

huvudmannanivå. 

Kvalitetsrapporten visar att många elever i Borås Stads grundskolor lyckas väl, 

men att det finns behov av ett fortsatt utvecklingsarbete för att ytterligare stärka 

undervisning och resultat. Huvudmannen kommer därför: 

• Fortsätta utveckla huvudmannastöd till skolorna gällande ämnet 

svenska som andraspråk, avseende såväl vilka elever som ska läsa 

ämnet som hur undervisningen kan organiseras. 

• Implementera screeningmaterialet Lexplore för läsning i årskurs 

1-6 och implementera reviderat screeningmaterial i matematik. 

• Utveckla huvudmannastöd kring organisation, struktur och 

kvalitetsarbete avseende matematikundervisning på enhetsnivå. 

• Fortsätta utveckla arbetet kring skolnärvaro, såväl främjande och 

förebyggande som åtgärdande arbete vid skolfrånvaro.  

• Rikta insatser till skolor utifrån identifierade behov, exempelvis 

inom områden som flickors och pojkars resultat, särskilt stöd, 

åtgärdsprogram, språkutvecklande arbetssätt, motverka anti-

plugg-kultur, övergångar mellan stadier och likvärdig bedömning 

och betygssättning. 

• Se över hur uttag av statistik på skolnivå kan förenklas som ett 

stöd för rektors systematiska kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

               

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Uppdragsgivare: Grundskolenämnden 

    

Ida Legnemark 
Ida.legnemark@boras.se  
 
Anastasia Exner 
Anastasia.exner@boras.se  
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Undervisning och resultat 2020 

Sammanfattning 

Syftet med kvalitetsrapport undervisning och resultat 2020 är att redovisa 

resultat, analys och åtgärder efter läsåret 2019/2020. Rapporten är en del av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

I såväl årskurs 1 som i årskurs 3 har resultaten 2020 försvagats i svenska och 

svenska som andraspråk, men förbättrats i matematik jämfört med 2019. 

Spridningen för medelvärdet av godkända kunskaper enligt de skriftliga 

omdömena är stor mellan skolorna. Att alla elever lär sig läsa och utvecklar sin 

läsförståelse är avgörande för att kunna tillägna sig kunskap i de flesta 

skolämnena. Från och med läsåret 2020/2021 kommer läsförståelsen hos elever 

i årskurs 1-6 att testas med screeningverktyget Lexplore. Syftet är att öka 

elevernas måluppfyllelse genom att förbättra deras läsförståelse. 

Spridningen för motsvarande gymnasiebehörighet (betyg i engelska, matematik, 

svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen) är fortsatt 

mycket stor mellan skolorna i årskurs 6 och har ökat sedan 2019. 2020 finns en 

variation mellan skolorna från 33,3 procent motsvarande gymnasiebehöriga till 

100,0 procent. Det genomsnittliga resultatet för alla elever är 76,8 procent, vilket 

är lägre än året innan då genomsnittet var 80,8 procent.  

Slutbetygen för årskurs 9 vårterminen 2020 visar en tydlig förbättring avseende 

gymnasiebehörighet, från 79,9 procent 2019 till 84,0 procent 2020. Om 

nyanlända elever räknas bort är gymnasiebehörigheten högre: 86,6 procent. Det 

finns alltjämt en stor variation mellan skolorna avseende gymnasiebehörighet, 

från 69,5 procent till 94,2 procent, men de flesta skolor har förbättrat sina 

resultat. Förbättringarna i resultat kan delvis förklaras med ett långsiktigt 

förbättringsarbete på skolorna, kontinuitet i skolledarskapet och att brister i 

elevhälsans bemanning har avhjälpts. Enligt SCB:s modellberäknade värde 

utifrån skolornas sociala elevstruktur kunde Borås Stads kommunala 

grundskolor i årskurs 9 förväntas prestera i genomsnitt 81,9 procent 

gymnasiebehörighet, det faktiska resultatet är betydligt högre, vilket tyder på att 

skolorna lyckats förhållandevis väl med sitt kompensatoriska uppdrag. En 

sammanställning av registrerade åtgärdsprogram visar dock att en stor andel av 

de elever som inte blev behöriga till gymnasiet 2020 saknade åtgärdsprogram. 

Omfattande frånvaro innebär att elever går miste om den utbildning de har rätt 

till och kan vara en förklaring till skillnader i resultat mellan elever. 

Grundskoleförvaltningen har under 2020 inom ramen för Borås Stads arbete 

med social hållbarhet valt att ha ett särskilt fokus på närvarofrämjande arbete för 

att garantera alla elevers rätt till undervisning och möjlighet att nå så goda 

resultat som möjligt. 

Måluppfyllelsen i grundsärskolan i Borås Stad bedöms vara god och 

verksamheten har de senaste åren haft ett ökat fokus på kunskapsuppdraget. 

Det finns dock behov av fortsatt arbete för att utveckla bedömarkompetensen: 

att bredda och fördjupa kompetensen gällande bedömningsmaterial samt 

formativ bedömning genom kollegialt lärande på såväl enhets- som 

huvudmannanivå. 
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1 Inledning 

Syftet med kvalitetsrapport undervisning och resultat 2020 är att redovisa 

resultat, analys och åtgärder efter läsåret 2019/2020. Rapporten är en del av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  

Kvalitetsrapport undervisning och resultat upprättas varje år. 

Rapporten består av  

 Redovisning av skriftliga omdömen för årskurs 1 och 3, betygsresultat 

för årskurs 6 och 9 samt betygsresultat för kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupper i grundskolan.  

 Resultat för årskurs 1, 3, 6 och 9 i grundsärskolan. 

 Utvalda frågor inom området undervisning och resultat från 

brukarenkäten skolklimatundersökning 2020. 

 Redovisning av registrerade åtgärdsprogram. 

 Redovisning av insatsen studiehandledning på modersmålet. 

Efter redovisning av samtliga resultat presenteras analys och åtgärder för ökad 

måluppfyllelse. 

Analysarbetet har skett i flera steg och har involverat utredare samt chef för 

Kvalitet och utveckling, strategisk utredare, verksamhetschefer och 

verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen. En kvalitetskonferens för 

rektorer har genomförts 2020-09-16, där rektorerna har träffats i mindre 

grupper, granskat sina skolors resultat och haft kollegiala samtal om 

undervisning och resultat. Anteckningar från kvalitetskonferensen har också 

utgjort ett underlag i analysarbetet.  
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2 Definitioner och urval 

 Skriftliga omdömen och betyg 

I denna rapport redovisas medelresultat av andelen elever med ”godtagbara 

kunskaper” enligt skriftliga omdömen i årskurs 1 och 3, samt vårterminens betyg 

i årskurs 6 och 9.  

I och med införandet av läroplanen LGR11 skärptes behörighetskraven till 

gymnasiet. Tidigare krävdes endast godkända betyg i engelska, matematik och 

svenska/svenska som andraspråk. För att få gymnasiebehörighet till 

yrkesförberedande program krävs nu att eleven uppnått kunskapskraven i 

engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt ytterligare fem 

ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs lägst betyget 

E i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och minst nio andra 

ämnen. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det 

humanistiska programmet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, 

historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och 

teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och 

kemi. För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan även 

färdighetsprov förekomma.  

Eleverna söker till nationella program på gymnasieskolan med ett meritvärde 

som räknas fram utifrån elevens slutbetyg. Meritvärdet är ett komplement till 

behörighetskraven som ställs för olika nationella program i gymnasieskolan. 

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 ämnesbetygen i 

elevens slutbetyg. Från och med läsåret 2013/14 kan den elev som har läst ett 

modernt språk som språkval tillgodoräkna sig även detta betyg utöver de andra 

16 ämnesbetygen, alltså 17 ämnen. Betyget F ger betygsvärdet 0, E värdet 10, D 

värdet 12,5, C värdet 15, B värdet 17,5 och A ger betygsvärdet 20. Det högsta 

möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340 och för elever som läst 

16 ämnen 320. 

Vissa uppgifter och resultat redovisas utifrån elevkategorin ”nyinvandrade” eller 

”nyinvandrade borträknade”. I begreppet nyinvandrade ingår enbart 

folkbokförda elever som är födda utomlands, har båda föräldrarna födda 

utomlands och som har kommit till Sverige under de senaste fyra åren1. 

 Nationella prov 

Vanligtvis redovisas resultat från de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 i 

kvalitetsrapport undervisning och resultat. Våren 2020 ställdes de nationella 

proven in i hela riket, på grund av pandemin covid-19. Provmaterialet från de 

nationella proven i årskurs 3 har kunnat användas som en del i den ordinarie 

undervisningen, om läraren så önskar. Enligt Skolverket ska dessa resultat dock 

inte redovisas och användandet är frivilligt. Därför redovisas inga resultat från 

de nationella proven i årets rapport. 

 

                                                      
1 Skolverket (2019) PM - Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2018/19 
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 Skolklimatundersökningen elever årskurs 4-6 och 7-9 

De frågor som redovisas är ett urval av frågor inom området undervisning och 

resultat i brukarundersökningen Skolklimatundersökning 2020. 

Innan 2017 ingick endast ett fåtal frågor varje år medan området undervisning 

och resultat ingick vartannat år. Ett flertal av dessa frågor baserades på frågor 

som rapporterades till Sveriges kommuner och regioner, SKR. Inför 2018 års 

enkät ändrades detta och frågorna har istället anpassats efter de frågor som 

Skolinspektionen ställer i sin granskning vartannat år. 2020 gjordes ännu en 

revidering av frågorna i syfte att göra dem mer begripliga för de elever som 

besvarar enkäten.  

Definition av godkänd nivå av svarsfrekvens   

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

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

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

några kvantitativa analyser överhuvudtaget då resultaten har för stor statistisk 

osäkerhet”2.   

                                                      
2 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 Resultat 

 Årskurs 1 

 Skriftliga omdömen 

Andel godtagbara kunskaper, skriftliga omdömen per skola (%). Svenska och 

svenska som andraspråk redovisas tillsammans. 

Skolenhet 

Svenska/Svenska som 
andraspråk 

Matematik 

2019 Förändring 2020 2019 Förändring 2020 

Aplaredskolan 100,0 0 100,0 100,0 -10,0 90,0 

Asklandaskolan 96,1 3,9 100,0 100,0 0 100,0 

Bergdalskolan 95,8 -0,3 95,5 97,9 -0,9 97,0 

Bodaskolan 93,3 -15,3 78,0 96,2 -8,4 87,8 

Borgstenaskolan 97,3 -11,6 85,7 100,0 0 100,0 

Bredaredskolan 100,0 -13,7 86,3 100,0 -22,8 77,2 

Byttorpskolan 77,4 -25,3 52,1 87,5 -31,0 56,5 

Daltorpskolan Kronäng 2 81,8 13,4 95,2 100,0 -4,8 95,2 

Dannikeskolan 100,0 -18,8 81,2 100,0 0 100,0 

Ekarängskolan 67,4 6,6 74,0 69,6 10,4 80,0 

Engelbrektskolan 94,9 -0,5 94,4 92,2 3,2 95,4 

Erikslundskolan 66,7 -16,7 50,0 * * * 

Fjärdingskolan 83,3 * * 66,7 * * 

Gula skolan 87,1 5,4 92,5 93,5 -6,0 87,5 

Gånghesterskolan 100,0 -2,8 97,2 100,0 -5,6 94,4 

Hestra Midgårdskolan 97,8 -5,1 92,7 98,3 0 98,3 

Kerstinsgårdskolan 95,8 4,2 100,0 95,8 0 95,8 

Kinnarummaskolan 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 

Kristinebergskolan 90,9 -7,2 83,7 98,4 -0,8 97,6 

Myråsskolan 89,2 6,6 95,8 90,7 6,2 96,9 

Målsrydskolan 80,0 -18,5 61,5 73,3 1,7 75,0 

Rångedalaskolan 100,0 -6,7 93,3 85,7 1,8 87,5 

Sandaredskolan 96,9 -3,5 93,4 96,9 1,4 98,3 

Sandhultskolan 90,9 9,1 100,0 90,9 9,1 100,0 

Sjöboskolan 100,0 -30,8 69,2 100,0 -16,7 83,3 

Sjömarkenskolan 92,3 1,3 93,6 96,2 -0,5 95,7 

Sparsörskolan 91,7 8,3 100,0 91,7 0,9 92,6 

Svaneholmskolan 92,6 7,4 100,0 100,0 0 100,0 

Svedjeskolan 90,2 -11,5 78,7 90,9 -12,2 78,7 

Särlaskolan 60,5 19,5 80,0 73,0 18,6 91,6 

Trandaredskolan  98,7 -7,2 91,5 100,0 -8,5 91,5 

Tummarpskolan 97,6 -5,5 92,1 97,6 -7,4 90,2 

Viskaforsskolan  97,9 -13,2 84,7 95,8 -6,5 89,3 

Äsperedskolan 88,9 * * 94,4 * * 

Totalt 91,7 -4,4 87,3 93,8 1,0 94,8 

Källa: Lokal statistik  
* ej registrerat 
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 Årskurs 3  

 Skriftliga omdömen 

Andel godtagbara kunskaper, skriftliga omdömen per skola (%). 

 

Skolenhet 
Svenska Svenska som andraspråk Matematik 

2019 Förändring 2020 2019 Förändring 2020 2019 Förändring 2020 

Aplaredskolan 78,6 -11,9 66,7       57,1 42,9 100,0 

Asklandaskolan 100,0 -15,8 84,2       100,0 -5,4 94,6 

Bergdalskolan 100,0 -12,5 87,5 50,0 21,4 71,4 97,8 -8,7 89,1 

Bodaskolan 90,3 6,9 97,2 60,0 -60,0 0,0 81,6 -1,1 80,5 

Borgstenaskolan 100,0 0,0 100,0       * * 100,0 

Bredaredskolan 81,8 14,2 96,0       95,7 -11,7 84,0 

Byttorpskolan 100,0 -10,0 90,0 54,5 7,6 62,1 81,6 -3,6 78,0 

Daltorpskolan Kronäng 2 88,9 -7,1 81,8 50,0 -50,0 0,0 95,5 0,3 95,8 

Dannikeskolan 100,0 0,0 100,0       100,0 0,0 100,0 

Ekarängskolan 75,0 20,0 95,0 61,0 4,6 65,6 62,2 7,0 69,2 

Engelbrektskolan 94,9 -6,0 88,9 81,8 -1,8 80,0 95,2 -5,3 89,9 

Erikslundskolan 77,8 22,2 100,0 75,0 25,0 100,0 74,3 20,7 95,0 

Fjärdingskolan * * 100,0 * * 85,7 * * * 

Gula skolan 90,9 0,8 91,7       81,8 1,5 83,3 

Gånghesterskolan 84,0 -2,7 81,3       92,0 4,9 96,9 

Hestra Midgårdskolan 100,0 -7,7 92,3 72,7 27,3 100,0 88,0 3,7 91,7 

Kerstinsgårdskolan 88,5 11,5 100,0       88,5 11,5 100,0 

Kinnarummaskolan 100,0 * *       100,0 * * 

Kristinebergskolan 79,1 2,7 81,8 * * 22,2 84,1 6,5 90,6 

Myråsskolan 92,2 2,5 94,7       97,4 -1,4 96,0 

Målsrydskolan 88,0 -0,5 87,5 * * 33,3 76,9 -13,3 63,6 

Rångedalaskolan 87,5 ** **       75,0 ** ** 

Sandaredskolan 95,8 -3,9 91,9       98,6 -0,2 98,4 

Sandhultskolan 87,0 * *       75,0 * * 

Sjöboskolan 82,5 -7,5 75,0 28,6 14,3 42,9 67,9 -5,6 62,3 

Sjömarkenskolan 91,5 * *       93,6 * * 

Sparsörskolan 95,1 -14,1 81,0 66,7 33,3 100,0 86,4 4,5 90,9 

Svaneholmskolan 85,3 * *       88,2 * * 

Svedjeskolan 79,2 7,0 86,2       75,0 25,0 100,0 

Särlaskolan *** *** *** 61,9 4,8 66,7 66,7 7,7 74,4 

Trandaredskolan 90,7 -4,0 86,7 33,3 -8,3 25,0 85,5 1,8 87,3 

Tummarpskolan 90,6 5,6 96,2       81,3 9,3 90,6 

Viskaforsskolan  80,4 10,3 90,7       86,3 1,2 87,5 

Äsperedskolan 92,3 2,1 94,4       92,3 2,1 94,4 

Totalsumma 90,6 -6,6 84,0 58,0 -1,0 57,0 86,3 1,1 87,4 

Källa: Lokal statistik 
* ej registrerat 
**har ej elever i denna årskurs 

***har ej elever som läser detta ämne 
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 Årskurs 6 

Terminsbetyg årskurs 6  

Skolenhet 

Alla elever 

Antal  Behöriga till gymnasiet (%) Meritvärde 

2019 2020 2019 Förändring 2020 2019 Förändring 2020 

Aplaredskolan  10 10 100,0 0,0 100,0 243,0 -19,0 224,0 

Asklandaskolan 40 40 95,0 -2,5 92,5 242,2 -13,2 229,0 

Bergdalskolan  46 48 87,0 0,5 87,5 223,0 2,7 225,7 

Bodaskolan 25 20 44,0 31,0 75,0 153,2 33,2 186,4 

Borgstenaskolan  13 ** 100,0 ** 100,0 249,6 ** ** 

Bredaredskolan  15 16 73,3 1,7 75,0 227,5 -13,4 214,1 

Byttorpskolan  40 18 65,0 -31,7 33,3 184,5 6,2 190,7 

Dalsjöskolan  52 71 84,6 -1,5 83,1 220,6 5,9 226,5 

Daltorpskolan Kronäng 2 24 48 66,7 -4,2 62,5 185,3 -6,7 178,6 

Dannikeskolan  15 5 100,0 0,0 100,0 245,3 57,2 302,5 

Ekarängskolan  37 48 70,3 13,0 83,3 204,5 12,3 216,8 

Engelbrektskolan  66 62 89,4 -20,1 69,3 237,4 -20,7 216,7 

Erikslundskolan  20 19 80,0 -37,9 42,1 220,9 -74,7 146,2 

Fjärdingskolan 45 44 77,8 -34,7 43,1 197,0 -41,3 155,7 

Gula skolan 24 40 83,3 -5,8 77,5 243,2 -18,8 224,4 

Gånghesterskolan 23 25 91,3 4,7 96,0 248,0 -4,0 244,0 

Hestra Midgårdskolan 44 33 70,5 2,2 72,7 228,6 -9,7 218,9 

Kinnarummaskolan 9 12 77,8 5,5 83,3 213,9 6,3 220,2 

Kristinebergskolan  58 50 75,9 -7,9 68,0 215,4 -23,5 191,9 

Myråsskolan 57 74 84,2 -8,6 75,6 222,9 -4,6 218,3 

Målsrydskolan  18 16 77,8 -2,8 75,0 223,2 -15,5 207,7 

Rångedalaskolan  7 * 85,7 * * 241,1 * * 

Sandaredskolan  56 52 85,7 6,6 92,3 230,9 7,1 238,0 

Sandhultskolan 26 18 96,2 -1,8 94,4 245,7 -21,1 224,6 

Sjöboskolan  27 39 66,7 -15,5 51,2 180,6 -11,0 169,6 

Sjömarkenskolan 66 53 90,9 -2,3 88,6 248,5 -7,4 241,1 

Sparsörskolan  35 37 82,9 11,6 94,5 234,3 6,8 241,1 

Svaneholmskolan 22 28 90,9 1,9 92,8 222,3 -1,9 220,4 

Särlaskolan  34 36 52,9 -2,9 50,0 158,3 -6,1 152,2 

Trandaredskolan  54 60 94,4 -6,1 88,3 230,5 -4,3 226,2 

Viskaforsskolan  49 52 67,3 11,5 78,8 194,8 18,0 212,8 

Äsperedskolan  15 20 86,7 3,3 90,0 243,7 -11,7 232,0 

Totalt 1072 1095 80,8 -4,0 76,8 219,7 -7,5 212,2 

Källa: Lokal statistik 

* har ej elever i denna årskurs 
** ej presenterade p.g.a. litet underlag 
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Källa: Lokal statistik 

*har ej elever i denna årskurs 
** ej presenterade p.g.a. litet underlag 

  

Skolenhet 

Antal Nyinvandrade elever borträknade 

Alla 
elever 

Varav 
nyinvandrade 

elever 

Alla 
elever 

Varav 
nyinvandrade 

elever 
Behöriga till gymnasiet (%) Meritvärde 

2019 2020 2019 Förändring 2020 2019 Förändring 2020 

Aplaredskolan 10 1 10   100,0 0,0 100,0 242,8 -18,8 224,0 

Asklandaskolan 40   40   95,0 -2,5 92,5 242,2 -13,2 229,0 

Bergdalskolan 46 4 48 7 88,1 4,5 92,6 228,3 0,8 229,1 

Bodaskolan 25 7 20 1 55,6 23,3 78,9 168,3 25,8 194,1 

Borgstenaskolan 13   **  ** 100,0 0,0 100,0 249,6 ** ** 

Bredaredskolan 15   16 2 73,3 12,4 85,7 227,5 -1,4 226,1 

Byttorpskolan 40 10 18 8 66,7 -16,7 50,0 192,7 22,8 215,5 

Dalsjöskolan 52 2 71 2 86,0 -3,4 82,6 221,7 4,9 226,6 

Daltorpskolan Kronäng 2 24 4 48 8 70,0 -2,5 67,5 187,8 -8,3 179,5 

Dannikeskolan 15   5   100,0 0,0 100,0 245,3 57,2 302,5 

Ekarängskolan 37 8 48 2 79,3 5,4 84,7 218,5 -0,2 218,3 

Engelbrektskolan 66 5 62 4 93,4 -21,0 72,4 238,9 -14,1 224,8 

Erikslundskolan 20 2 19 5 83,3 -26,2 57,1 228,1 -57,9 170,2 

Fjärdingskolan 45 8 44 11 81,1 -32,7 48,4 200,0 -32,2 167,8 

Gula skolan 24 1 40   82,6 -5,1 77,5 241,4 -17,0 224,4 

Gånghesterskolan 23   25 1 91,3 4,5 95,8 248,0 -6,4 241,6 

Hestra Midgårdskolan 44   33 2 70,5 6,9 77,4 228,6 -2,8 225,8 

Kinnarummaskolan 9   12   77,8 5,5 83,3 213,9 6,3 220,2 

Kristinebergskolan 58 6 50   76,9 -6,7 70,2 220,0 -23,3 196,7 

Myråsskolan 57 5 74 9 90,4 -5,8 84,6 231,8 6,2 238,0 

Målsrydskolan 18 3 16 2 93,3 -7,6 85,7 247,7 -16,5 231,2 

Rångedalaskolan 7   *   85,7 * * 241,1 * * 

Sandaredskolan 56 1 52 1 85,5 6,7 92,2 230,3 8,9 239,2 

Sandhultskolan 26   18   96,2 -1,8 94,4 245,7 -21,1 224,6 

Sjöboskolan 27 5 39 10 72,7 -10,7 62,0 194,8 -6,2 188,6 

Sjömarkenskolan 66   53 3 90,9 -0,9 90,0 248,5 -5,4 243,1 

Sparsörskolan 35 1 37   85,3 9,2 94,5 239,2 1,9 241,1 

Svaneholmskolan 22 2 28 6 95,0 0,4 95,4 229,1 7,8 236,9 

Särlaskolan 34 7 36 9 55,6 7,3 62,9 159,1 9,5 168,6 

Trandaredskolan 54 1 60   94,3 -6,0 88,3 230,5 -4,3 226,2 

Viskaforsskolan 49 4 52 2 73,3 8,7 82,0 204,8 8,9 213,8 

Äsperedskolan 15   20 1 86,7 2,7 89,4 243,7 -13,4 230,3 

Totalt 1072 87 1095 99 84,0 -2,6 81,4 225,2 -5,5 219,7 
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 Årskurs 9 

  Betyg årskurs 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gymnasiebehörighet åk 9 (alla elever)

(%) 2017* Förändring 2018* Förändring 2019* Förändring 2020** SCB****

Bodaskolan 62,3 6,8 69,1 -3,5 65,6 11,2 76,8 78,9

Dalsjöskolan 82,7 -4,2 78,5 0,0 78,5 13,0 91,5 84,6

Daltorpskolan 78,0 0,3 78,3 -2,1 76,2 2,8 79,0 78,3

Engelbrektskolan 89,9 1,4 91,3 -3,3 88,0 3,9 91,9 86,2

Erikslundskolan 81,4 3,5 84,9 -13,3 71,6 0,5 72,1 70,8

Fristadskolan 77,4 7,5 84,9 4,2 89,1 0,1 89,2 87,1

Sandgärdskolan 100,0 -5,9 94,1 0,7 94,8 -0,6 94,2 92,9

Särlaskolan 56,0 16,9 72,9 -1,9 71,0 -1,5 69,5 62,8

Viskaforsskolan 81,0 -14,8 66,2 7,3 73,5 14,2 87,7 80,3

Totalt 78,5 1,5 80,0 -0,1 79,9 4,1 84,0 81,9

Gymnasiebehörighet åk 9 (utan nyinvandrade*** elever)

(%) 2017* Förändring 2018* Förändring 2019* Förändring 2020**

Bodaskolan 68,1 9,0 77,1 -5,9 71,2 6,7 77,9

Dalsjöskolan 85,8 -1,9 83,9 1,9 85,8 6,2 92,0

Daltorpskolan 78,8 0,7 79,5 -0,7 78,8 3,0 81,8

Engelbrektskolan 93,3 6,7 100,0 -9,9 90,1 2,4 92,5

Erikslundskolan 89,3 -2,0 87,3 -14,9 72,4 9,1 81,5

Fristadskolan 83,2 5,8 89,0 1,5 90,5 -0,5 90,0

Sandgärdskolan 96,4 -1,5 94,9 0,6 95,5 -0,6 94,9

Särlaskolan 67,9 10,4 78,3 1,7 80,0 -4,2 75,8

Viskaforsskolan 81,1 -10,3 70,8 8,2 79,0 10,3 89,3

Totalt 82,9 1,5 84,4 -1,1 83,3 3,3 86,6

Genomsnittligt meritvärde åk 9 (alla elever, 17 ämnen)

2017* Förändring 2018* Förändring 2019* Förändring 2020**

Bodaskolan 188,9 18,6 207,5 -15,3 192,2 14,9 207,1

Dalsjöskolan 227,0 -2,0 225,0 -0,2 224,8 1,9 226,7

Daltorpskolan 199,7 11,4 211,1 15,8 226,9 -10,4 216,5

Engelbrektskolan 232,2 17,7 249,9 -8,6 241,3 13,4 254,7

Erikslundskolan 215,4 11,0 226,4 -24,3 202,1 -11,7 190,4

Fristadskolan 212,6 16,6 229,2 -5,5 223,7 10,4 234,1

Sandgärdskolan 235,8 6,8 242,6 0,4 243,0 -4,6 238,4

Särlaskolan 197,1 8,9 206,0 -14,4 191,6 11,2 202,8

Viskaforsskolan 208,2 -8,6 199,6 -1,0 198,6 26,0 224,6

Totalt 212,8 9,1 221,9 -1,8 220,1 2,9 223,0
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Fullständiga betyg åk 9 (alla elever)    
(%) 2017* Förändring 2018* Förändring 2019* Förändring 2020** 

Bodaskolan 56,2 1,2 57,4 -6,2 51,2 1,2 52,4 

Dalsjöskolan  75,9 -3,2 72,7 -6,0 66,7 10,1 76,8 

Daltorpskolan 61,0 -2,1 58,9 7,2 66,1 -7,5 58,6 

Engelbrektskolan 82,4 6,9 89,3 -9,8 79,5 -1,5 78,0 

Erikslundskolan  71,4 1,2 72,6 -9,0 63,6 -18,0 45,6 

Fristadskolan 82,9 -12,5 70,4 4,4 74,8 -4,2 70,6 

Sandgärdskolan 92,8 -2,9 89,9 1,1 91,0 -12,7 78,3 

Särlaskolan 48,0 9,1 57,1 -8,7 48,4 -3,3 45,1 

Viskaforsskolan 65,5 -12,3 53,2 13,0 66,2 -13,6 52,6 

Totalt  69,5 0,2 69,7 -0,4 69,3 -5,6 63,7 

 
 
Fullständiga betyg åk 9 (utan nyinvandrade)   
(%) 2017* Förändring 2018* Förändring 2019* Förändring 2020** 

Bodaskolan 60,8 5,6 66,4 -9,7 56,7 -1,0 55,7 

Dalsjöskolan  78,9 -1,2 77,7 -3,7 74,0 2,8 76,8 

Daltorpskolan 60,8 0,8 61,6 7,6 69,2 -6,3 62,9 

Engelbrektskolan 85,8 7,9 93,7 -12,6 81,1 -1,9 79,2 

Erikslundskolan  79,0 -6,4 72,6 -8,2 64,4 -7,0 57,4 

Fristadskolan 82,9 -7,4 75,5 1,2 76,7 -4,7 72,0 

Sandgärdskolan 92,8 -2,3 90,5 1,1 91,6 -12,8 78,8 

Särlaskolan 61,4 3,6 65,0 -9,0 56,0 0,5 56,5 

Viskaforsskolan 66,7 -9,8 56,9 15,7 72,6 -19,0 53,6 

Totalt  73,8 0,8 74,6 -1,2 73,4 -5,8 67,6 

 
*  Källa: Skolverket, beräknat på 17 ämnen 
**  Källa: Lokal statistik, beräknat på 17 ämnen 
***  Källa: Skolverket. Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste 4 åren. De har inte bott i 

Sverige eller gått i svenska skolsystemet tidigare 
****  SCB:s modellberäknade värde utifrån skolornas sociala elevstruktur. Uttag februari 2020 åk 9.

     
     
     

Genomsnittligt meritvärde åk 9 (utan nyinvandrade*** elever, 17 ämnen)

2017* Förändring 2018* Förändring 2019* Förändring 2020**

Bodaskolan 198,7 21,3 220,0 -19,7 200,3 11,4 211,7

Dalsjöskolan 229,1 3,2 232,3 0,4 232,7 -5,7 227,0

Daltorpskolan 198,7 16,3 215,0 15,8 230,8 -7,3 223,5

Engelbrektskolan 237,7 21,2 258,9 -14,2 244,7 10,2 254,9

Erikslundskolan 223,9 8,0 231,9 -29,8 202,1 1,8 203,9

Fristadskolan 222,6 13,6 236,2 -9,5 226,7 9,0 235,7

Sandgärdskolan 235,8 8,7 244,5 -1,3 243,2 -4,2 239,0

Särlaskolan 223,5 -5,1 218,4 -15,2 203,2 16,2 219,4

Viskaforsskolan 208,2 -2,2 206,0 0,4 206,4 19,9 226,3

Totalt 219,2 10,4 229,6 -4,3 225,3 2,8 228,1
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 Spridning i resultat i Borås Stads skolor åk 9 vårterminen 2020 

Meritvärde 
alla elever 

Behöriga till gymnasiet alla elever 
(%) 

Fullständiga betyg alla elever (%) 

190,4 - 254,7 69,5 - 94,1 62,4 – 94,0 

Meritvärde 
nyinvandrade borträknade 

Behöriga till gymnasiet 
nyinvandrade borträknade (%) 

Fullständiga betyg nyinvandrade 
borträknade (%) 

203,9 - 254,9 75,8-94,9 64,1 – 94,0 

Källa: Lokal statistik 

 

 Genomsnittligt meritvärde i årskurs 6 och 9, Borås Stad 

Meritvärde 

Årskurs 
2016 
alla 

elever 

2016 utan 
nyinvandrade 

2017 alla 
elever 

2017 utan 
nyinvandrade 

2018 
alla 

elever 

2018 utan 
nyinvandrade 

2019 
alla 

elever 

2019 utan 
nyinvandrade 

2020 alla 
elever 

2020 utan 
nyinvandrade 

6 206,7 210,1 206,4 212,5 208,4 215,3 219,7 225,2 212,2 219,7 

9 220,9 225,7 212,8 219,2 221,9 229,8 220,1 225,3 223,0* 228,1* 

Källa: Åk. 6, Lokal statistik. Åk. 9, Skolverket * Lokal statistik 

 

Meritvärde   

Årskurs Kön 
2016 
alla 

elever 

2016 utan ny 
invandrade 

2017 
alla 

elever 

2017 utan 
ny 

invandrade 

2018 
alla 

elever 

2018 utan 
ny 

invandrade 

2019 
alla 

elever 

2019 utan ny 
invandrade 

2020 
alla 

elever 

2020 utan ny 
invandrade 

6 
Flickor 219,4 221,6 215,8 222,7 219,9 227,8 233,1 238,9 228,2 236,9 

Pojkar 196,1 200,3 198,7 204,0 198,6 204,7 206,6 211,9 196,7 203,2 

9 
Flickor 238,1 241,9 225,0 230,2 235,8 243,5 234,7 240,1 238,6* 243,8* 

Pojkar 203,8 204,9 202,2 209,4 209,4 216,8 208,2 213,0 210,2* 215,3* 

Källa: Åk. 6, Lokal statistik. Åk. 9, Skolverket  

* Lokal statistik 
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 Progression från årskurs 6 till 9 

Värdena för progressionen gällande betyg är uträknade som skillnaden i 
betygspoäng mellan årskurs 6 och årskurs 9 för samma elev. En elev som fick 
betyget E (=10 poäng) i årskurs 6 i engelska och sedan betyget D (=12,5 p) i 
årskurs 9 har alltså en progression på 2,5 poäng. Denna differens räknas ut för 
varje elev och i tabellen redovisas medeldifferensen för samtliga elever på 
respektive skola.  

Underlaget är de 853 av 1015 elever som slutade årskurs 9 vårterminen 2020 och 
som också fått betyg på någon av Borås Stads kommunala skolor när de gick i 
årskurs 6. 

 

Betyg 

Skolenhet 

Medel av 
differens 
Engelska 

Medel av differens 
Matematik 

Medel av differens 
Svenska/ Svenska 
som andraspråk 

Bodaskolan 0,0 1,1 1,1 

Dalsjöskolan  0,3 -0,8 0,0 

Daltorpskolan 1,6 -0,7 2,4 

Engelbrektskolan 1,5 0,7 2,1 

Erikslundskolan 0,9 0,2 0,6 

Fristadskolan 0,4 -0,4 1,3 

Sandgärdskolan -0,5 0,2 0,7 

Särlaskolan 2,5 0,7 1,0 

Viskaforsskolan -0,4 -0,1 0,2 

Medel av medel 0,6 0,1 1,1 

Källa: Lokal statistik 

 

 

Behörighet till gymnasiet 

Skolenhet Årskurs 6 (%) Årskurs 9 (%) 
Differens 

(procentenheter) 

Bodaskolan 72,5 76,8 4,3 

Dalsjöskolan  88,4 91,5 3,1 

Daltorpskolan 77,8 79,0 1,2 

Engelbrektskolan 83,5 91,9 8,4 

Erikslundskolan 75,5 72,1 -3,4 

Fristadskolan 90,2 89,2 -1,0 

Sandgärdskolan 89,7 94,2 4,5 

Särlaskolan 64,9 69,5 4,6 

Viskaforsskolan 90,2 87,7 -2,5 

Borås Stad 81,9 84,0 2,1 

Källa: Lokal statistik 
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 Modellberäknat värde betyg motsvarande gymnasiebehörighet åk 6 

De modellberäknade värdena från Statistiska centralbyrån beräknas genom 

regressionsanalys utifrån skolornas sociala elevstruktur. Det är ett objektivt sätt 

att beskriva sambandet mellan betygsresultatet och flera bakgrundsvariabler som 

föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen 

nyinvandrade elever. En positiv differens visar att skolan har lyckats bättre än 

vad som kunde förväntas utifrån elevgruppens sammansättning. 

 

Skolenhet Gymnasiebehörighet (%)* SCB Differens 

Aplaredskolan 100,0 85,2 14,8 

Asklandaskolan 92,5 90,8 1,7 

Bergdalskolan 87,5 80,7 6,8 

Bodaskolan 75,0 80,9 -5,9 

Borgstenaskolan 100,0 72,4 27,6 

Bredaredskolan 75,0 85,0 -10,0 

Byttorpskolan 33,3 55,4 -22,1 

Dalsjöskolan 83,1 88,2 -5,1 

Daltorpskolan Kronäng 2 62,5 76,2 -13,7 

Dannikeskolan 100,0 83,2 16,8 

Ekarängskolan 83,3 81,3 2,1 

Engelbrektskolan 69,4 83,6 -14,3 

Erikslundskolan 42,1 69,3 -27,2 

Fjärdingskolan 43,2 63,0 -19,8 

Gula skolan 77,5 88,4 -10,9 

Gånghesterskolan 96,0 87,8 8,2 

Hestra Midgårdskolan 72,7 81,9 -9,1 

Kinnarummaskolan 83,3 85,5 -2,2 

Kristinebergskolan 68,0 81,0 -13,0 

Myråsskolan 75,7 85,2 -9,5 

Målsrydskolan 75,0 74,3 0,7 

Sandaredskolan 92,3 91,9 0,5 

Sandhultskolan 94,4 89,3 5,1 

Sjöboskolan 51,3 70,6 -19,3 

Sjömarkenskolan 88,7 87,4 1,3 

Sparsörskolan 94,6 87,4 7,2 

Svaneholmskolan 92,9 72,6 20,3 

Särlaskolan 50,0 55,7 -5,7 

Trandaredskolan 88,3 87,8 0,5 

Viskaforsskolan 78,8 83,0 -4,1 

Äsperedskolan 90,0 90,1 -0,1 

Totalt 76,8 81,5 -4,7 

*Lokal statistik   
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 Modellberäknat värde gymnasiebehörighet åk 9 

De modellberäknade värdena från Statistiska centralbyrån beräknas genom 

regressionsanalys utifrån skolornas sociala elevstruktur. Det är ett objektivt sätt 

att beskriva sambandet mellan betygsresultatet och flera bakgrundsvariabler som 

föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen 

nyinvandrade elever. En positiv differens visar att skolan har lyckats bättre än 

vad som kunde förväntas utifrån elevgruppens sammansättning. 

Skolenhet Gymnasiebehörighet (%)* SCB Differens 

Bodaskolan 76,8 78,9 -2,1 

Dalsjöskolan  91,5 84,6 6,9 

Daltorpskolan 79,0 78,3 0,6 

Engelbrektskolan 91,9 86,2 5,7 

Erikslundskolan  72,1 70,8 1,2 

Fristadskolan 89,2 87,1 2,1 

Sandgärdskolan 94,2 92,9 1,2 

Särlaskolan 69,5 62,8 6,7 

Viskaforsskolan 87,7 80,3 7,4 

Totalt  84,0 81,9 2,1 

*Lokal statistik   
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 Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper 

Kommunikationsklass är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp 

som tar emot elever från årskurs 1 till 9. Kommunikationsklass tar emot elever 

med den primära diagnosen språk- och/eller talstörning. 

Funktionsnedsättningen yttrar sig i svårigheter både att förstå språk och att göra 

sig förstådd med språk. I kommunikationsklass årskurs 9 gick vårterminen 2020 

två elever. Ingen elev blev behörig till gymnasiet. I årskurs 6 gick sex elever. 

Ingen uppnådde motsvarande gymnasiebehörighet. Eleverna som går i 

kommunikationsklass är inskrivna i en hemskola och deras resultat ingår i 

betygsstatistiken för respektive hemskola.  

A-resursen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som riktar sig 

till grundskolans årskurs 7 till 9. A-resursen tar emot elever i grundskolan med 

diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) med extraordinära behov. I A-

resursgruppen årskurs 9 gick fyra elever vårterminen 2020. 25 procent uppnådde 

gymnasiebehörighet. A-resursens resultat ingår i Bodaskolans betygsstatistik.  

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper finns också på 

Borgstenaskolan och på Dalsjöskolan. Borgstenagruppen tar emot elever i 

årskurs F-6 som hamnat i socioemotionella svårigheter, vilket kan yttra sig i 

utagerande beteende. Dalsjögruppen tar emot elever i årskurs 4-9 med 

diagnoserna ADHD och autism som hamnat i socioemotionella svårigheter 

vilka yttrar sig i utagerande beteende. I dessa kommungemensamma 

undervisningsgrupper gick sammanlagt fyra elever i årskurs 6 vårterminen 2020. 

25 procent uppnådde motsvarande gymnasiebehörighet. Det fanns ingen elev i 

årskurs 9 i Dalsjögruppen vårterminen 2020. Resultaten för elever i de här 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna ingår i 

Borgstenaskolans respektive Dalsjöskolans betygsstatistik.  
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 Fristående skolor  

Slutbetyg åk 9 

Skola 
Antal 
elever 

Meritvärde 
alla elever 

Behöriga till gymnasiet 
alla elever (%) 

Fullständiga betyg 
alla elever (%) 

Borås kristna skola 2020* 21 233,2 85,7 81,0 

2019 17 225,0 ** 76,5 

2018 19 202,4 73,4 68,4 

2017 19 224,4 73,7 63,2 

2016 16 218,9 100,0 68,8 

Engelska Skolan 2020* 93 270,3 100,0 98,9 

2019 59 274,1 100,0 96,6 

2018 62 288,3 98,4 96,8 

2017 91 271,2 100,0 93,4 

2016 80 276,0 100,0 97,5 

Kunskapsskolan 2020* 104 240,2 91,3 82,7 

2019 102 245,5 ** 91,2 

2018 118 255,1 96,6 89,8 

2017 97 262,1 100,0 93,8 

2016 105 260,8 100,0 92,4 

Malmen 2020* 23 279,6 100,0 91,3 

2019 35 258,2 100,0 91,4 

2018 30 239,8 96,7 80,6 

2017 18 272,1 100,0 94,4 

2016 26 245,4 100,0 84,6 

Totalt Fristående 2020* 241 255,0 95,0 89,6 

2019 213 253,9 96,2 91,5 

2018 229 257,7 95,2 88,6 

2017 225 263,7 96,9 91,1 

2016 227 261,5 96,9 91,6 

Källa: Skolverket  

* Lokal statistik 

** Skolverket redovisar inte statistik om antalet som inte är behöriga understiger fyra elever 
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 Grundsärskola 

Grundsärskolan syftar till att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en 

för dem anpassad utbildning, som ger kunskaper och värden, samt utvecklar 

elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Elever inskrivna i grundsärskola får sin 

undervisning antingen i en grundsärskoleklass eller integrerade i 

grundskoleklasser. Det finns två skolor med grundsärskoleklasser i Borås: 

Erikslundskolan årskurs 1-9 och Fjärdingskolan årskurs 1-9, verksamheten för 

elever på Fjärdingskolan i årskurs 7-9 är lokaliserad till Bodaskolan.  

 

Skolenhet GRSÄ GRSÄO IGR ISÄR Totalsumma 

Bergdalskolan  
 

3 
 

3 

Bodaskolan  
 

5 
 

5 

Engelbrektskolan  
 

2 
 

2 

Erikslundskolan  
 1  

1 

Erikslundskolan, Grundsär 32 27 
 

6 65 

Fjärdingskolan, Grundsär 10 32 
 

5 47 

Fristadskolan  
 

1 
 

1 

Gula skolan  
 

1 
 

1 

Hestra Midgårdskolan   1 
 

1 

Kinnarummaskolan  
 

1 
 

1 

Myråsskolan  
 

3 
 

3 

Sandgärdskolan  
 

1 
 

1 

Svedjeskolan  
 

1 
 

1 

Särlaskolan  
 

2 
 

2 

Trandaredskolan  
 

1 
 

1 

Viskaforsskolan  
 

2 
 

2 

Totalsumma 43 59 25 11 137 

GRSÄ = Mottagen i grundsärskola och läser ämnen. 

GRSÄO = Mottagen i grundsärskola och läser ämnesområden. 

IGR = Mottagen i grundsärskola men går integrerad på grundskola. 

ISÄR = Inte mottagen i grundsärskola men går integrerad (oftast på prov) i särskola. 

 

Indikator Erikslundskolan, grundsärskola Fjärdingskolan, grundsärskola 

Andel elever som har bedömts enligt 
bedömningsstödet Gilla läsa i åk 1 
ämne, (%) * 100 

Andel elever som har bedömts enligt 
bedömningsstödet Gilla matematik i 
åk 1 ämne, (%) * 100 

Andel elever i åk 3, 6 och 9 som 
klarar kunskapskraven högre än E, 
alternativt 
fördjupade kunskaper för elever som 
läser ämnesområden, (%) 78 100 

Källa: Lokal statistik 
*har ej elever i denna årskurs   
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4 Skolklimatsundersökningen  

 Årskurs 4-6 

 Svarsfrekvens, 2018-2020  

Skolenhet 
Svarsfrekvens 2018 

(%) 
Svarsfrekvens 2019 

(%) 
Svarsfrekvens 2020 

(%) 

Aplaredskolan 81 100 82 

Asklandaskolan 90 93 98 

Bergdalskolan 88 88 90 

Bodaskolan 80 83 87 

Borgstenaskolan 85 90 81 

Bredaredskolan 94 100 98 

Byttorpskolan 83 80 83 

Dalsjöskolan 23 100 75 

Daltorpskolan Kronäng 2 100 53 67 

Dannikeskolan 72 71 96 

Ekarängskolan 84 87 85 

Engelbrektskolan 86 90 87 

Erikslundskolan 91 78 92 

Fjärdingskolan 98 70 79 

Gula skolan 97 97 97 

Gånghesterskolan 99 92 92 

Hestra Midgårdskolan 89 80 82 

Kinnarummaskolan 95 97 100 

Kristinebergskolan 84 93 86 

Myråsskolan 78 91 96 

Målsrydskolan 94 94 69 

Sandaredskolan 90 93 86 

Sandhultskolan 86 95 93 

Sjöboskolan 89 80 79 

Sjömarkenskolan 74 55 75 

Sparsörskolan 95 94 94 

Svaneholmskolan 88 88 88 

Särlaskolan 83 76 83 

Trandaredskolan 96 97 93 

Viskaforsskolan 79 88 81 

Äsperedskolan 58 32 79 

Borås Stad 84 85 86 
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 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 
2018-2020, åk. 4-6  

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

2018 2019 2020 

Aplaredskolan 100 85 100 

Asklandaskolan 90 85 79 

Bergdalskolan 88 89 96 

Bodaskolan 88 88 82 

Borgstenaskolan 79 94 100 

Bredaredskolan 83 70 96 

Byttorpskolan 95 91 89 

Dalsjöskolan 84 88 77 

Daltorpskolan Kronäng 2 88 93 90 

Dannikeskolan 71 91 83 

Ekarängskolan 86 86 90 

Engelbrektskolan 84 81 87 

Erikslundskolan 72 98 77 

Fjärdingskolan 92 93 100 

Gula skolan 85 91 91 

Gånghesterskolan 76 84 84 

Hestra Midgårdskolan 87 86 93 

Kinnarummaskolan 89 88 100 

Kristinebergskolan 79 80 78 

Myråsskolan 80 82 82 

Målsrydskolan 83 68 90 

Sandaredskolan 86 79 81 

Sandhultskolan 80 86 88 

Sjöboskolan 77 82 92 

Sjömarkenskolan 90 88 80 

Sparsörskolan 83 75 81 

Svaneholmskolan 90 98 100 

Särlaskolan 90 89 91 

Trandaredskolan 85 81 89 

Viskaforsskolan 88 89 83 

Äsperedskolan 82 100 81 

Borås Stad 84,9 85,0 86,9 

* Ej genomförd enkät 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Borås Stad 
Datum 

2020-10-04 
Referens 

Dnr: GRN 2020-00079 
Sida 

23(46) 

 

Undervisning och resultat 2020 

 Jag får kommentarer i stället för poäng på uppgifter och prov 2018-
2020, åk. 4-6 

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

2018 2019 2020 

Aplaredskolan 68 50 81 

Asklandaskolan 61 45 67 

Bergdalskolan 59 70 61 

Bodaskolan 49 58 60 

Borgstenaskolan 55 59 71 

Bredaredskolan 50 53 88 

Byttorpskolan 70 79 48 

Dalsjöskolan 50 55 58 

Daltorpskolan Kronäng 2 50 48 20 

Dannikeskolan 57 64 75 

Ekarängskolan 50 46 48 

Engelbrektskolan 46 43 52 

Erikslundskolan 43 56 45 

Fjärdingskolan 62 62 57 

Gula skolan 74 53 69 

Gånghesterskolan 58 76 66 

Hestra Midgårdskolan 61 46 70 

Kinnarummaskolan 83 78 68 

Kristinebergskolan 54 42 64 

Myråsskolan 31 35 56 

Målsrydskolan 62 55 81 

Sandaredskolan 55 58 48 

Sandhultskolan 55 50 52 

Sjöboskolan 38 64 51 

Sjömarkenskolan 57 65 42 

Sparsörskolan 54 62 63 

Svaneholmskolan 66 85 77 

Särlaskolan 57 70 47 

Trandaredskolan 60 64 67 

Viskaforsskolan 63 56 51 

Äsperedskolan 52 43 54 

Borås Stad 55,3 56,0 59,0 

* Ej genomförd enkät 
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 Jag får reda på vad jag lyckas bra med, åk. 4-6 2018-2020 

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

2018 2019 2020 

Aplaredskolan 100 91 93 

Asklandaskolan 81 90 91 

Bergdalskolan 84 86 90 

Bodaskolan 98 90 84 

Borgstenaskolan 79 91 85 

Bredaredskolan 83 80 92 

Byttorpskolan 90 93 89 

Dalsjöskolan 100 90 84 

Daltorpskolan Kronäng 2 90 93 80 

Dannikeskolan 92 82 100 

Ekarängskolan 91 86 87 

Engelbrektskolan 87 88 94 

Erikslundskolan 85 95 90 

Fjärdingskolan 89 94 95 

Gula skolan 94 93 94 

Gånghesterskolan 91 94 94 

Hestra Midgårdskolan 89 83 91 

Kinnarummaskolan 86 78 93 

Kristinebergskolan 85 88 83 

Myråsskolan 90 86 82 

Målsrydskolan 85 73 86 

Sandaredskolan 93 85 86 

Sandhultskolan 95 91 84 

Sjöboskolan 86 95 92 

Sjömarkenskolan 91 93 92 

Sparsörskolan 93 87 79 

Svaneholmskolan 98 100 95 

Särlaskolan 93 87 86 

Trandaredskolan 95 92 86 

Viskaforsskolan 94 86 66 

Äsperedskolan 90 100 95 

Borås Stad 90,1 88,9 87,8 

* Ej genomförd enkät 
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 Lärarna ger mig meningsfulla arbetsuppgifter 2018-2020, åk. 4-6 

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

2018 2019 2020 

Aplaredskolan 92 71 87 

Asklandaskolan 78 74 83 

Bergdalskolan 78 90 81 

Bodaskolan 91 78 84 

Borgstenaskolan 79 82 100 

Bredaredskolan 85 68 84 

Byttorpskolan 84 88 83 

Dalsjöskolan 97 86 84 

Daltorpskolan Kronäng 2 79 80 76 

Dannikeskolan 93 73 91 

Ekarängskolan 75 84 81 

Engelbrektskolan 88 83 88 

Erikslundskolan 87 80 77 

Fjärdingskolan 86 88 84 

Gula skolan 90 84 92 

Gånghesterskolan 84 87 87 

Hestra Midgårdskolan 86 77 87 

Kinnarummaskolan 83 90 93 

Kristinebergskolan 82 78 79 

Myråsskolan 74 79 73 

Målsrydskolan 68 68 90 

Sandaredskolan 84 78 78 

Sandhultskolan 91 77 80 

Sjöboskolan 77 80 80 

Sjömarkenskolan 89 84 86 

Sparsörskolan 81 80 75 

Svaneholmskolan 96 98 95 

Särlaskolan 88 85 75 

Trandaredskolan 86 80 87 

Viskaforsskolan 86 70 64 

Äsperedskolan 95 86 95 

Borås Stad 83,7 81,0 82,9 

* Ej genomförd enkät 
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 Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, åk. 4-6, 2018-
2020 

  
Skolenhet 

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

2018 2019 2020 

Aplaredskolan 96 97 100 

Asklandaskolan 92 93 94 

Bergdalskolan 94 95 100 

Bodaskolan 96 89 96 

Borgstenaskolan 86 97 92 

Bredaredskolan 87 89 96 

Byttorpskolan 86 93 91 

Dalsjöskolan 100 94 90 

Daltorpskolan Kronäng 2 92 90 100 

Dannikeskolan 86 86 91 

Ekarängskolan 91 91 90 

Engelbrektskolan 97 91 94 

Erikslundskolan 83 93 77 

Fjärdingskolan 92 95 91 

Gula skolan 90 93 98 

Gånghesterskolan 96 94 97 

Hestra Midgårdskolan 96 96 96 

Kinnarummaskolan 89 97 100 

Kristinebergskolan 92 94 93 

Myråsskolan 98 97 94 

Målsrydskolan 98 86 90 

Sandaredskolan 98 93 91 

Sandhultskolan 93 98 92 

Sjöboskolan 87 92 90 

Sjömarkenskolan 98 99 94 

Sparsörskolan 94 91 98 

Svaneholmskolan 98 98 100 

Särlaskolan 95 92 94 

Trandaredskolan 94 93 96 

Viskaforsskolan 86 91 85 

Äsperedskolan 95 100 100 

Borås Stad 93,4 93,4 94,0 
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 Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår, 
åk. 4-6, 2018-2020 

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

2018 2019 2020 

Aplaredskolan 100 94 100 

Asklandaskolan 85 92 91 

Bergdalskolan 88 96 84 

Bodaskolan 96 91 86 

Borgstenaskolan 100 97 85 

Bredaredskolan 94 81 88 

Byttorpskolan 93 92 91 

Dalsjöskolan 97 94 89 

Daltorpskolan Kronäng 2 93 88 73 

Dannikeskolan 96 73 91 

Ekarängskolan 89 93 88 

Engelbrektskolan 92 90 90 

Erikslundskolan 79 95 90 

Fjärdingskolan 95 98 97 

Gula skolan 94 96 94 

Gånghesterskolan 90 90 84 

Hestra Midgårdskolan 92 83 96 

Kinnarummaskolan 86 100 93 

Kristinebergskolan 87 91 91 

Myråsskolan 95 90 86 

Målsrydskolan 87 73 90 

Sandaredskolan 95 86 87 

Sandhultskolan 96 90 96 

Sjöboskolan 90 94 84 

Sjömarkenskolan 97 95 92 

Sparsörskolan 80 81 81 

Svaneholmskolan 98 98 100 

Särlaskolan 94 89 89 

Trandaredskolan 93 94 96 

Viskaforsskolan 92 83 72 

Äsperedskolan 95 93 95 

Borås Stad 91,7 90,5 89,4 

 Kön 

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

Tjej Kille Totalt 

Mina lärare förväntar sig att 
jag ska nå kunskapskraven i 
alla ämnen 

86 88 86 

Jag får kommentarer i stället 
för poäng på uppgifter och 
prov 

59 58 59 

Jag får reda på vad jag lyckas 
bra med 

87 89 87 

Lärarna ger mig meningsfulla 
arbetsuppgifter 

82 83 82 

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker 

94 94 94 

Mina lärare förklarar vad vi 
ska göra i skolarbetet så att 
jag förstår 

89 92 89 
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 Årskurs 7-9 

 Svarsfrekvens, 2018-2020 

Skolenhet 
Svarsfrekvens 2018 

(%) 
Svarsfrekvens 2019 

(%) 
Svarsfrekvens 2020 

(%)  

Bodaskolan 68 80 79 

Dalsjöskolan 82 73 64 

Daltorpskolan 59 75 71 

Engelbrektskolan 86 78 87 

Erikslundskolan 71 66 75 

Fristadskolan 72 73 83 

Sandgärdskolan 84 99 87 

Särlaskolan 57 72 82 

Viskaforsskolan 56 79 90 

Totalsumma 71 78 78 

 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen, 
åk. 7-9, 2018-2020 

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

2018 2019 2020 

Bodaskolan 87 85 87 

Dalsjöskolan 83 81 80 

Daltorpskolan 80 84 81 

Engelbrektskolan 83 83 84 

Erikslundskolan 76 81 82 

Fristadskolan 84 82 78 

Sandgärdskolan 81 83 87 

Särlaskolan 91 84 80 

Viskaforsskolan 84 84 85 

Borås Stad 83 83 83 

 Jag får kommentarer i stället för poäng på uppgifter och prov, åk. 7-9, 
2018-2020 

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

2018 2019 2020 

Bodaskolan 49 59 52 

Dalsjöskolan 28 40 33 

Daltorpskolan 45 49 42 

Engelbrektskolan 53 48 53 

Erikslundskolan 49 38 42 

Fristadskolan 53 46 52 

Sandgärdskolan 46 47 42 

Särlaskolan 47 51 47 

Viskaforsskolan 45 50 52 

Borås Stad 45,4 48 46,7 
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 Jag får reda på vad jag lyckas bra med, åk. 7-9, 2018-2020 

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

2018 2019 2020 

Bodaskolan 81 83 82 

Dalsjöskolan 71 76 69 

Daltorpskolan 79 77 76 

Engelbrektskolan 84 81 80 

Erikslundskolan 77 75 71 

Fristadskolan 79 69 62 

Sandgärdskolan 74 81 80 

Särlaskolan 77 75 74 

Viskaforsskolan 80 78 77 

Borås Stad 77,8 77,7 75,6 

 

 Lärarna ger mig meningsfulla arbetsuppgifter, åk. 7-9, 2018-2020 

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

2018 2019 2020 

Bodaskolan 68 72 73 

Dalsjöskolan 50 59 60 

Daltorpskolan 57 65 61 

Engelbrektskolan 67 62 70 

Erikslundskolan 61 58 59 

Fristadskolan 64 52 50 

Sandgärdskolan 61 62 66 

Särlaskolan 65 55 66 

Viskaforsskolan 61 64 65 

Borås Stad 61,3 61,8 64,0 

 

 Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, åk. 7-9, 2018-
2020 

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

2018 2019 2020 

Bodaskolan 90 90 91 

Dalsjöskolan 85 83 86 

Daltorpskolan 87 89 84 

Engelbrektskolan 90 87 88 

Erikslundskolan 81 77 88 

Fristadskolan 88 91 84 

Sandgärdskolan 86 89 92 

Särlaskolan 87 88 85 

Viskaforsskolan 81 87 88 

Borås Stad 86,9 87,4 88,3 
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 Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår, 
åk. 7-9, 2018-2020 

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

2018 2019 2020 

Bodaskolan 87 84 85 

Dalsjöskolan 69 72 72 

Daltorpskolan 78 80 74 

Engelbrektskolan 78 80 85 

Erikslundskolan 72 68 71 

Fristadskolan 71 64 60 

Sandgärdskolan 73 78 80 

Särlaskolan 83 79 72 

Viskaforsskolan 81 83 81 

Borås Stad 76,5 76,7 76,3 

 

 Kön  

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

Tjej Kille Totalt 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 
kunskapskraven i alla ämnen 

85 81 83 

Jag får kommentarer i stället för poäng 
på uppgifter och prov 

46 46 46 

Jag får reda på vad jag lyckas bra med 75 76 75 

Lärarna ger mig meningsfulla 
arbetsuppgifter 

65 62 64 

Jag kan nå kunskapskraven i skolan 
om jag försöker 

88 87 88 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår 

74 78 76 

 

  



Borås Stad 
Datum 

2020-10-04 
Referens 

Dnr: GRN 2020-00079 
Sida 

31(46) 

 

Undervisning och resultat 2020 

 Grundsärskolan 

 Svarsfrekvens 

Skolenhet Svarsfrekvens 2019 (%) Svarsfrekvens 2020 (%) 

Erikslundskolan, grundsärskola 74 53 

Fjärdingskolan, grundsärskola 43 49 

Borås Stad 61 51 

 

 Jag lär mig mycket i skolan 

Skolenhet Andel ja (%) 

Erikslundskolan, grundsärskola 94 

Fjärdingskolan, grundsärskola 90 

Borås Stad 92,8 

 

 Min lärare bryr sig om mig 

Skolenhet Andel ja (%) 

Erikslundskolan, grundsärskola 91 

Fjärdingskolan, grundsärskola 100 

Borås Stad 94,6 

 

 Kön 

Grundsärskolorna 
Andel ja (%) 

Tjej Kille Totalt 

Jag lär mig mycket i skolan 95 91 92 

Min lärare bryr sig om mig 90 97 94 
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5 Åtgärdsprogram 

 Andel elever med åtgärdsprogram registrerat i Prorenata under 
läsåret 2019/2020 

Åk % 

0 5,0 

1 8,2 

2 11,6 

3 11,6 

4 14,6 

5 13,7 

6 20,3 

7 9,7 

8 17,2 

9 22,1 

Totalt 13,0 

 

 Andelen elever som ej blivit gymnasiebehöriga som har registrerat 
ÅP i Prorenata VT20 åk 6 

Skolenhet 

Antal ej 

behöriga 

elever 

Alla % Flickor % Pojkar % 

Asklandaskolan 3 33,3 0,0 50,0 

Bergdalskolan 6 100,0 100,0 100,0 

Bodaskolan 5 20,0 0,0 33,3 

Bredaredskolan 4 0,0 0,0 0,0 

Byttorpskolan 12 83,3 50,0 90,0 

Dalsjöskolan 4-9 12 8,3 14,3 0,0 

Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 18 66,7 66,7 66,7 

Ekarängskolan 8 12,5 0,0 20,0 

Engelbrektskolan 19 73,7 50,0 80,0 

Erikslundskolan 11 54,5 66,7 50,0 

Fjärdingskolan 25 64,0 53,8 75,0 

Gula skolan 9 88,9 75,0 100,0 

Gånghesterskolan 1 100,0 - 100,0 

Hestra Midgårdskolan 9 88,9 100,0 75,0 

Kinnarummaskolan 2 100,0 - 100,0 

Kristinebergskolan 16 37,5 25,0 41,7 

Myråsskolan 18 27,8 0,0 41,7 

Målsrydskolan 4 25,0 0,0 33,3 

Sandaredskolan 4 0,0 0,0 0,0 

Sandhultskolan 1 100,0 - 100,0 

Sjöboskolan 19 15,8 11,1 20,0 
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Sjömarkenskolan 6 83,3 66,7 100,0 

Sparsörskolan 2 0,0 0,0 - 

Svaneholmskolan 2 50,0 0,0 100,0 

Särlaskolan 18 77,8 83,3 75,0 

Trandaredskolan F-6 7 28,6 33,3 25,0 

Viskaforsskolan F-6 11 90,9 100,0 87,5 

Äsperedskolan 2 100,0 100,0 100,0 

Totalsumma 254 53,9 43,8 60,1 

 

 

 Andelen elever som ej blivit gymnasiebehöriga som har registrerat 
ÅP i Prorenata VT20 åk 9 

Skolenhet 
Antal ej 

behöriga 
elever 

Alla % Flickor % Pojkar % 

Bodaskolan 38 44,7 33,3 52,2 

Dalsjöskolan 4-9 12 16,7 14,3 20,0 

Daltorpskolan 33 3,0 0,0 5,6 

Engelbrektskolan 10 70,0 66,7 75,0 

Erikslundskolan 19 94,7 100,0 91,7 

Fristadskolan 7-9 11 0,0 0,0 0,0 

Sandgärdskolan 7 71,4 66,7 100,0 

Särlaskolan 25 76,0 88,9 68,8 

Viskaforsskolan F-9 7 100,0 100,0 100,0 

Totalsumma 162 46,9 42,3 50,5 
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6 Studiehandledning 

Skola 

Antal 
nyanlända 
elever maj 
2019 

Antal utförda 
insatser studie-
handledning i 
maj 2019 

Andel utförda insatser 
studie-handledning 
per antal nyanlända 
elever maj 2019 (%) 

Antal 
nyanlända 
elever maj 
2020 

Antal utförda 
insatser studie-
handledning i 
maj 2020 

Andel utförda 
insatser studie-
handledning per 
antal nyanlända 
elever maj 2020 (%) 

Aplaredskolan 9 4 44 6 4 67 

Asklandaskolan 0 0 0  0 0 0 

Bergdalskolan 26 12 46 38 12 32 

Björkhöjdskolan 12 0 0  20 9 45 

Bodaskolan F-6 56 7 13 64 15 23 

Bodaskolan 7-9 68 63 93 53 48 91 

Borgstenaskolan 7 3 43 5 2 40 

Bredaredskolan 5 4 80 5 4 80 

Byttorpskolan 72 52 72 51 41 80 

Dalsjöskolan 4-6 4 4 100 6 2 33 

Dalsjöskolan 7-9 29 22 76 13 9 69 

Daltorpskolan Kronäng F-6 46 37 80 35 21 60 

Daltorpskolan 7-9 67 53 79 56 37 66 

Dannikeskolan 4 3 75 5 5 100 

Ekarängskolan 38 53 139 31 42 135 

Engelbrektskolan F-6 24 28 117 14 22 157 

Engelbrektskolan 7-9 18 6 33 13 14 108 

Erikslundskolan F-6 30 23 77 40 34 85 

Erikslundskolan 7-9 27 33 122 38 43 113 

Fjärdingskolan 70 109 156 59 121 205 

Fristadskolan 7-9 9 17 189 6 8 133 

Gula skolan 4 8 200 2 9 450 

Gånghesterskolan 5 0 0  11 3 27 

Hestra Midgårdskolan 11 17 155 18 26 144 

Kerstinsgårdskolan 2 0 0  1 0 0 

Kinnarummaskolan 4 0 0  1 0 0 

Kristinebergskolan 52 41 79 34 48 141 

Myråsskolan 11 8 73 20 15 75 

Målsrydskolan 14 16 114 11 17 155 

Rångedalaskolan 1 0 0  0 0 0 

Sandaredskolan 12 2 17 5 3 60 

Sandgärdskolan 5 4 80 2 3 150 

Sandhultskolan 2 0 0  3 0 0 

Sjöboskolan 69 58 84 65 60 92 

Sjömarkenskolan 7 0 0  9 2 22 

Sparsörskolan 3 1 33 1 0 0 

Svaneholmskolan 26 10 38 29 12 41 

Svedjeskolan 15 17 113 18 17 94 

Särlaskolan F-6 69 59 86 63 47 75 

Särlaskolan 7-9 56 66 118 56 54 96 

Trandaredskolan F-6 14 2 14 13 6 46 

Tummarpskolan 7 1 14 3 0 0 

Viskaforsskolan F-6 21 6 29 24 16 67 

Viskaforsskolan 7-9 23 18 78 17 11 65 

Äsperedskolan 2 0 0  2 0 0 

Totalsumma 1056 867 82 966 842 87 
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7 Analys  

 Årskurs 1 och 3 

Medelvärdet för andel elever i årskurs 1 med godtagbara kunskaper i 

svenska/svenska som andraspråk är 87,3 procent, vilket är en minskning från 

2019 års 91,7 procent. I matematik är medelvärdet för andelen elever med 

godtagbara kunskaper 94,8 procent, vilket är en ökning från 2019 års 93,8 

procent och ett högre resultat än för samma ämne i högre årskurser. Jämförelsen 

med 2019 är inte helt rättvisande, då några skolenheters resultat inte har 

rapporterats in 2020, det kan påverka det sammantagna resultatet för Borås 

Stad. Spridningen för medelvärdet är stor och varierar mellan 50,0 och 100,0 

procent i svenska/svenska som andraspråk och mellan 56,5 och 100,0 procent i 

matematik. Resultaten i matematik är något högre än i svenska/svenska som 

andraspråk. Det kan delvis bero på att ämnena svenska och svenska som 

andraspråk redovisas tillsammans.  

I årskurs 3 har resultaten 2020 försvagats i svenska och svenska som andraspråk 

men förbättrats i matematik jämfört med 2019. Vårterminen 2020 bedömdes 

87,4 procent av eleverna i årskurs 3 ha godtagbara resultat i matematik, 84,0 

procent i svenska och 57,0 procent i svenska som andraspråk. Att jämföra 

resultaten mellan åren kan dock bli något missvisande, då flera skolor saknas i 

redovisningen 2020, en förklaring till detta är tekniska problem vid 

inrapportering. Spridningen för medelvärdet av godkända kunskaper enligt de 

skriftliga omdömena är stor mellan skolorna även i årskurs 3. Variationen mellan 

skolorna sträcker sig från 62,3 till 100,0 procent i matematik, i svenska varierar 

resultaten på skolenhetsnivå mellan 66,7 och 100,0 procent. I svenska som 

andraspråk kan det på vissa skolor röra sig om resultat för enstaka elever, de 

inrapporterade resultaten visar på en spridning från 22,2 till 100,0 procent. 

Liksom i årskurs 1 är resultaten i matematik något högre än i svenska/svenska 

som andraspråk. Variationen i resultat mellan skolorna kan delvis bero på 

skolsegregation och homogena elevgrupper där möjligheten att dra nytta av 

kamrateffekter, att elever lära av varandra, är mindre än i mer heterogena 

grupper. 

Även om många skolor har hög andel elever som bedöms ha godtagbara 

kunskaper i svenska/svenska som andraspråk och matematik finns det elever 

som redan i årskurs 1 bedöms ha otillräckliga kunskaper. Det är oroande att 

resultaten i svenska sjunker. Att alla elever lär sig läsa och utvecklar sin 

läsförståelse är avgörande för att kunna tillägna sig kunskap i de flesta 

skolämnena. Grundskoleförvaltningen börjar under höstterminen 2020 att 

utbilda personal i screeningverktyget Lexplore, som bland annat läser av 

ögonrörelser och spelar in uppläsning av text. Från och med läsåret 2020/2021 

kommer läsförståelsen hos elever i årskurs 1-6 att testas med Lexplore. På så vis 

fångar skolan tidigt upp behov och hjälper eleverna med rätt stöd och stimulans 

i deras läsinlärning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att förbättra 

deras läsförståelse. Lexplore är ett komplement till lärarens bedömning för att 

snabbt komma igång med lästräning på elevens rätta nivå. Forskning visar att 

tidiga insatser har stor betydelse för elevers utveckling, men att en vänta-och-se-
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attityd är vanlig gentemot de yngsta eleverna3. Det innebär att stöd inte sätts in 

tidigt, eftersom det finns en förhoppning om att svårigheterna ska växa bort. 

Genom tidig screening och upptäckt av elevers stödbehov kan eleverna tidigare 

ges möjlighet få rätt insatser, vilket kan leda till högre måluppfyllelse. 

 Årskurs 6 

Spridningen för motsvarande gymnasiebehörighet (betyg i engelska, matematik, 

svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen) är fortsatt 

mycket stor mellan skolorna i årskurs 6 och har ökat sedan 2019. 2020 finns en 

variation från 33,3 procent motsvarande gymnasiebehöriga till 100,0 procent. 

Det genomsnittliga resultatet för alla elever är 76,8 procent, vilket är lägre än 

året innan då genomsnittet var 80,8 procent. Räknas nyinvandrade elever bort är 

det genomsnittliga resultatet 81,4 procent, vilket också är lägre än förra årets 

84,0 procent. Förändringen i resultat på skolnivå från 2019 till 2020 skiljer sig på 

flera enheter mycket, på små skolenheter kan dock en enstaka elevs resultat ge 

stort procentuellt utslag i det totala resultatet.  

Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever är 212,2 vilket är lägre än 2019 års 

219,7. Spridningen för det genomsnittliga meritvärdet är också mycket stor 

mellan skolorna, både för alla elever och om man räknar bort nyinvandrade 

elever. 2020 är 146,2 det lägsta genomsnittliga meritvärdet på skolnivå för alla 

elever och 302,5 det högsta. Räknas nyinvandrade elever bort är 168,6 det lägsta 

resultatet och 302,5 det högsta. Det innebär att spridningen i meritvärde är 

större mellan skolorna i årskurs 6 än i årskurs 9, vilket kan bero på att 

elevgrupperna på F-6-skolorna är mer homogena än på 7-9-skolorna. 

De stora skillnaderna i resultat mellan skolorna kan delvis förklaras av 

skolsegregation och ojämn fördelning av nyinvandrade elever. Det är sannolikt 

att elever, som har varit men inte längre klassas som nyinvandrade för att de har 

varit i Sverige i över fyra år, likväl har ett större behov av språkligt stöd än elever 

som är födda i Sverige. Dessa elever synliggörs inte i statistiken över 

nyinvandrade elever, men finns i större utsträckning på vissa skolor. De enskilda 

elevernas bakgrund ger inte hela förklaringen till resultaten. Till skillnad från i 

årskurs 9 presterar årskurs 6 elever 4,7 procentenheter lägre än det förväntade 

modellberäknade värdet avseende motsvarande gymnasiebehörighet. Att vissa 

skolors resultat avviker från det modellberäknade värdet kan förklaras med att 

några enheter är små med endast ett fåtal elever i årskurs 6, men det förklarar 

inte avvikelsen för Borås Stad som helhet. Kamrateffekter, det vill säga 

elevgruppens sammansättning och elevers möjlighet att lära och motiveras av 

varandra, liksom undervisningens kvalitet påverkar också resultaten. Höga och 

positiva förväntningar på samtliga elever oavsett bakgrund och studievana är 

också av stor betydelse, liksom goda relationer mellan lärare och elev. Att F-6-

skolorna är mer homogent sammansatta än 7-9-skolorna skulle kunna förklara 

lägre resultat i årskurs 6 än i årskurs 9. Under vårterminen hade några F-6-

                                                      
3 Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: en praxisorienterad studie med 

utgångspunkt i skolpraktiken. Stockholm: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 
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skolenheter hög frånvaro på grund av pandemin covid-19, att eleverna missade 

undervisning har sannolikt också påverkat resultaten negativt. Några rektorer 

lyfte vid kvalitetskonferens om undervisning och resultat fram att lärares 

sjukfrånvaro i samband med pandemin under vårterminen 2020 också 

påverkade kvaliteten i elevernas undervisning och tillgången till särskilt stöd. 

Några F-6-skolor har också högre rörlighet i elevgruppen än andra, det vill säga 

att elever lämnar skolan för att börja på en annan skola och att nyinflyttade 

elever börjar. Detta innebär en svårighet för lärarna att skapa stabilitet, lugn och 

tillitsfulla relationer inom klassen, vilket i sin tur påverkar elevernas 

kunskapsresultat. 

Elevernas språkkunskaper har stor betydelse för kunskapsutvecklingen: 

”Kunskaper i och om det språk som är specifikt för ett ämne är alltså en 

förutsättning för att eleverna ska kunna tillägna sig ämnesinnehållet och är 

därför mer än bara de särskilda ord och begrepp som förknippas med ämnet. 

Ett välutvecklat ämnesspråk gör det möjligt för eleverna att förstå hur 

grundläggande principer i ämnet är organiserade. Ämnesspråket gör det också 

möjligt för eleverna att kunna gå in i ämnesspecifika diskussioner och föra 

relevanta resonemang eller att läsa och skriva de texttyper som dominerar i det 

aktuella ämnet”4. Rektorer uttryckte på kvalitetskonferens om undervisning och 

resultat ett behov av att stärka det språkutvecklande arbetssättet i alla ämnen. 

Det har stor betydelse för samtliga elever, inte enbart för elever med ett annat 

modersmål än svenska. Brister i skolspråket skulle kunna vara en del av 

förklaringen till varför elevernas resultat är lägre i årskurs 6 än i årskurs 1 och 3. 

Resultaten i matematik har under flera år varit lägre än i andra ämnen, inte bara i 

Borås utan i hela riket, 2020 års betygsresultat för årskurs 6 visar dock på högre 

resultat i matematik än i svenska/svenska som andraspråk. Vid 

kvalitetskonferens om undervisning och resultat framhöll rektorer att skolans 

arbete med att identifiera vilka områden inom matematik som eleverna har 

svårigheter inom samt organisera för åtgärder såsom intensivträning ses som en 

framgångsfaktor. Andra rektorer framhöll vikten av att elever med vissa 

funktionsnedsättningar behöver stöd i form av konkret material och att den här 

typen av hjälpmedel behöver finnas tillgängligt under elevens hela skoltid. 

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning av matematikundervisning i 

årskurs 4-6 på 30 svenska grundskolor och betonar vikten av interaktion i 

undervisningen, för att eleverna ska utveckla sitt matematiska tänkande: 

”Förmågan att kommunicera med, och om, matematik är ett grundläggande 

syfte i matematikundervisningen”5. Enligt Skolinspektionen är interaktion 

förvisso ett återkommande inslag i matematikundervisningen i de granskade 

skolorna, men kvaliteten behöver förbättras. När eleverna uppmanas diskutera i 

par är ofta merparten engagerade, medan det i helklassamtal oftast bara är ett 

fåtal elever som engageras. Borås Stad har deltagit i Skolverkets satsning 

Matematiklyftet och bedrivit eget utvecklingsarbete kring formativ undervisning 

                                                      
4 Skolverket (2014) https://www.skolverket.se/getFile?file=3201  
5 Skolinspektionen (2020) 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitets
granskningar/2020/matematik/matematikundervisningen4-6.pdf  

https://www.skolverket.se/getFile?file=3201
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2020/matematik/matematikundervisningen4-6.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2020/matematik/matematikundervisningen4-6.pdf
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och bedömning där samtliga elevers aktivitet och interaktion har varit bärande 

idéer. Detta arbete behöver även fortsättningsvis hållas levande i skolornas 

planering och genomförande av undervisning, inte minst i ämnet matematik, för 

att fortsätta höja kvaliteten i undervisningen och därmed uppnå högre 

måluppfyllelse. 

 Årskurs 9 

Slutbetygen för årskurs 9 vårterminen 2020 visar en tydlig förbättring avseende 

gymnasiebehörighet, från 79,9 procent 2019 till 84,0 procent 2020. Om 

nyanlända elever räknas bort är gymnasiebehörigheten högre: 86,6 procent. Det 

finns alltjämt en stor variation mellan skolorna avseende gymnasiebehörighet, 

från 69,5 procent till 94,2 procent, men de flesta skolor har förbättrat sina 

resultat. Störst förbättring uppvisar Viskaforsskolan, Dalsjöskolan och 

Bodaskolan. Förbättringarna i resultat kan delvis förklaras med ett långsiktigt 

förbättringsarbete på skolorna, kontinuitet i skolledarskapet och att brister i 

elevhälsans bemanning har avhjälpts. Skillnaderna i resultat beror delvis på 

skolsegregation, elevgruppernas olika sammansättning och förutsättningar, vilket 

visar på betydelsen av skolans kompensatoriska uppdrag samt höga och positiva 

förväntningar på alla elever. Enligt SCB:s modellberäknade värde utifrån 

skolornas sociala elevstruktur kunde Borås Stads kommunala grundskolor i 

årskurs 9 förväntas prestera i genomsnitt 81,9 procent gymnasiebehörighet, det 

faktiska resultatet är betydligt högre, vilket tyder på att skolorna lyckats 

förhållandevis väl med sitt kompensatoriska uppdrag. Det riktade statsbidraget 

för ökad jämlikhet i skolan har använts i det kompensatoriska uppdraget, främst 

till personalförstärkningar, bland annat för att stärka elevers språkutveckling och 

för att möta behov av undervisning i mindre grupper.  

Den genomsnittliga meritpoängen har stigit, från 220,1 2019 till 223,0 2020. Om 

nyanlända elever räknas bort är den genomsnittliga meritpoängen 228,1. 

Spridningen i meritvärde mellan skolorna är mycket stor: från i genomsnitt 

190,4 till 254,7.  

Grundskoleförvaltningen har i flera kvalitetsrapporter synliggjort och 

problematiserat genusrelaterade skillnader i resultat och lyft vikten av höga och 

positiva förväntningar på samtliga elever. Skillnader mellan flickors och pojkars 

resultat har uppmärksammats på kvalitetskonferenser för rektorer. Generellt har 

flickor bättre resultat än pojkar i den svenska skolan, resultaten för årskurs 9 

avseende gymnasiebehörighet visar fortfarande på en sådan skillnad på Borås 

Stadsnivå: 84,5 procent av flickorna och 83,6 procent av pojkarna uppnådde 

behörighet vårterminen 2020. Skillnaderna mellan flickor och pojkar har dock 

minskat och det finns stora variationer mellan skolorna. Flickornas meritvärde 

är i genomsnitt högre än pojkarnas, vilket innebär att många flickor får höga 

betyg. Det finns dock även flickor som har svårigheter i skolan, forskning visar 
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att flickors behov inte alltid uppmärksammas i samma utsträckning som 

pojkars6. Det är något som skolorna behöver vara uppmärksamma på.  

Regeringens utredare har i augusti 2020 presenterat förslag till förändrat 

betygssystem. Bland annat föreslås en kompensatorisk betygssättning, där lärare 

ges större mandat att göra en helhetsbedömning av elevernas kunskaper än vad 

som varit möjligt i nuvarande betygssystem. Dessutom förslås ytterligare ett 

betygssteg: Fx, vilket ska vara ett mellansteg mellan det godkända betyget E och 

det underkända betyget F. Fx förslås för grundskolans elever generera 5 

meritpoäng. Om utredarens förslag blir verklighet kommer det ställa höga krav 

på lärares bedömningar och fortsatta satsningar på sambedömningar lärare 

emellan. Utredaren har pekat på problem med betygsinflation i svenska skolor, 

men de föreslagna förändringarna i betygssystemet skulle sannolikt innebära 

högre genomsnittliga meritpoäng. 

 Uteblivna nationella prov 

På grund av pandemin covid-19 ställdes de nationella proven in under 

vårterminen 2020. Skolverket har dock meddelat att prov ska genomföras under 

läsåret 2020/2021. Att de nationella proven ställdes in kan ha fått olika 

konsekvenser. En positiv följd är att eleverna har fått mer tid för undervisning, 

då en återkommande kritik beträffande de nationella proven har varit att de tar 

för mycket tid från undervisningen. En risk med de inställda proven är att lärare 

inte har fått tillgång till det omfattande och förhållandevis likvärdiga 

bedömningsunderlag som de nationella proven utgör. Preliminär betygsstatistik 

för årskurs 9 från Skolverket visar att inte bara Borås Stad höjer sina resultat, 

utan att det ser ut på liknande sätt i hela landet. Att det finns en koppling mellan 

högre betyg i årskurs 9 och de inställda nationella proven är dock svårt att 

belägga eftersom det i årskurs 6 inte heller genomfördes några nationella prov, 

men där sjönk i stället andelen elever med motsvarande gymnasiebehörighet. 

Vid kvalitetskonferens om undervisning och resultat framhöll några rektorer att 

lärare i årskurs 4-6 inte har samma vana att sätta betyg som lärare i årskurs 7-9, 

varför de uteblivna nationella proven kan ha inneburit en mer försiktig 

betygssättning. 

Några skolor har rutiner för sambedömning av nationella prov, inte bara inom 

skolenheten utan även med andra enheter. Detta tillfälle till sambedömning för 

ökad likvärdighet i betygssättning och bedömning har våren 2020 uteblivit. Inför 

kommande nationella prov är det önskvärt att fler lärare ges möjlighet till 

sambedömning och kollegiala samtal om betygssättning både mellan och inom 

skolenheterna för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning i Borås 

Stads grundskolor. 

 

                                                      
6 Delegationen för jämställdhet i skolan (2010). Flickor, pojkar, individer. Om betydelsen av 

jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
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 Undervisning 

Undervisningens kvalitet påverkar i hög grad elevernas resultat. Vid 

kvalitetskonferens om undervisning och resultat betonade rektorer vikten av 

kontinuitet både i lärarkollegiet och i elevgruppen för en god undervisning med 

trygga relationer där undervisande lärare har kunskap om elevernas behov. 

Lärares ledarskap betonas också av rektorer som betydelsefullt för en 

undervisning präglad av trygghet och studiero där eleverna utvecklar sina 

kunskaper. Det finns positiva exempel från skolor där lärare besöker varandras 

klassrum för att ge utvecklande återkoppling avseende undervisningen.  

Vid kvalitetskonferensen lyftes också att värdet av samverkan med 

vårdnadshavarna och vikten av att vårdnadshavare förmedlar positiva 

förväntningar på skolan och undervisningen till sina barn. Det finns skolor som 

har valt att ha detta som ett utvecklingsområde. Skolverket har också tagit fram 

ett stödmaterial för sådant arbete och betonar värdet av samverkan: 

”Förtroendefulla relationer och en fungerande samverkan mellan skolan och 

hem och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter”7. 

För att ge lärare bättre möjligheter till likvärdig och god undervisning har 

Skolverket gjort förändringar i kursplanerna, vilka har beslutats av regeringen. 

Målet har varit att göra kursplanerna till ett bättre arbetsverktyg för lärarna, där 

ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och 

kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och 

förståelse har betonats och innehållet skiljer sig tydligare mellan stadierna. 

Skolverket kommer under hösten 2020 fatta beslut om kursplanernas 

kunskapskrav. Därefter kommer Skolverket presentera stöd till implementering 

av de nya kursplanerna för huvudmän, rektorer och lärare. De nya kursplanerna 

börjar gälla 1 juli 2021. 

Skolinspektionen har uppmärksammat att skillnader i resultat både mellan 

skolor och inom skolor har ökat över tid8. Resultatvariation inom skolor anser 

Skolinspektionen till stor del kan kopplas till lärare och undervisning, men 

skolor följer oftare upp resultat på individnivå än på klassnivå. Analys av resultat 

på klassnivå behöver ske inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete.  

Hur arbetsuppgifter utformas påverkar elevernas möjlighet till lärande. 

Skolinspektionens granskning Uppgifter som främjar elevers lärande visar att 

uppgifter som ges har koppling till kursplanen, görs helt eller till största delen på 

lektionstid och att undervisningen i stort förbereder eleverna för arbetet med 

uppgifterna. Inlämningsuppgifter som vid första anblick verkar svåra kan främja 

elevernas lärande så länge det finns en högkvalitativ undervisning som 

förbereder eleverna på samtliga moment i uppgiften. Ett större problem verkar 

vara att många uppgifter inte är tillräckligt utmanande: ”Granskningen visar 

också att majoriteten av inlämningsuppgifterna inte är utformade på ett sätt som 

                                                      
7 Skolverket (2020) https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-
arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare  
8 Skolinspektionen (2020) 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitets
granskningar/2020/resultatskillnader/tkg-resultatskillnader-inom-skolor-slutversion.pdf  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2020/resultatskillnader/tkg-resultatskillnader-inom-skolor-slutversion.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2020/resultatskillnader/tkg-resultatskillnader-inom-skolor-slutversion.pdf
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ger eleverna möjlighet att fördjupa sig. Flera av dessa uppgifter innehåller främst 

slutna frågor som riskerar att elevernas svar stannar på en ytlig nivå. Andra 

orsaker till att många uppgifter bedöms som icke-fördjupande är att de saknar 

fördjupande material och vägledning för hur eleverna ska gå tillväga för att nå 

djupare” 9. Skolinspektionen anser att uppgifter i större utsträckning bör 

utformas i samarbete lärare emellan och utgå från elevernas kunskapsnivå och 

identifierade svårigheter, samt att eleverna tillsammans med läraren ska ges 

tillfälle att utvärdera uppgifterna.  

Skolinspektionen har också uppmärksammat att val av läromedel i hög grad 

påverkar elevers kunskapsutveckling. I samband med skolreformerna i början av 

1990-talet upphörde den statliga förhandsgranskningen av läromedel och 

ansvaret för läromedelsval och kvalitetssäkring av läromedel överlämnades till 

skolorna. Läroplanen för grundskolan anger att det är rektors ansvar att se till att 

skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever får tillgång till och ges 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för 

en tidsenlig utbildning. Skolinspektionen har påbörjat en tematisk granskning av 

skolors läromedelsstrategier då bedömningen är att frånvaron av en 

läromedelsstrategi gör att elever inte får tillgång till läromedel av hög och jämn 

kvalitet, vilket i sin tur kan påverka deras kunskapsutveckling och förstärka 

olikvärdiga förutsättningar10. Grundskoleförvaltningen ska följa denna 

granskning för att se om skolorna behöver huvudmannens stöd i arbetet med 

läromedelsstrategi. 

 Åtgärdsprogram 

Enligt skollagen 3 kap. 7§ ska elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utredas 

om det befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Om en utredning visar att en elev är i behov av 

särskilt stöd, ska sådant stöd ges. Åtgärdsprogrammet är det dokument där 

skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor och kan överklagas av berörd elevs 

vårdnadshavare.  

En sammanställning av registrerade åtgärdsprogram visar att en stor andel av de 

elever som inte blev behöriga till gymnasiet 2020 saknade åtgärdsprogram. Även 

om lärare gör extra anpassningar för dessa elever, åtgärder som kan ske inom 

ramen för ordinarie undervisning utan att ett åtgärdsprogram upprättas, så är det 

inte alltid tillräckligt. En felkälla i materialet kan vara att några skolor ännu inte 

har börjat registrera sina åtgärdsprogram i Prorenata eller har registrerat dem på 

fel sätt, detta är ett utvecklingsområde. Att elevhälsan har omorganiserats och 

inte längre är drabbad av vakanser ger förutsättningar för att utveckla detta 

arbete. Under höstterminen 2020 har nya mallar för åtgärdsprogram med ett 

                                                      
9 Skolinspektionen (2020) 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitets
granskningar/2020/inlamningsuppgifter/rapport-inlamningsuppgifter-och-lararstod.pdf  
10 Skolinspektionen (2020) https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--
granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/skolors-
laromedelsstrategi/  

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2020/inlamningsuppgifter/rapport-inlamningsuppgifter-och-lararstod.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2020/inlamningsuppgifter/rapport-inlamningsuppgifter-och-lararstod.pdf
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/skolors-laromedelsstrategi/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/skolors-laromedelsstrategi/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/skolors-laromedelsstrategi/
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tillhörande stödmaterial införts i elevhälsans dokumentationssystem ProReNata. 

Ett välfungerande samarbete med elevhälsans personal, liksom 

personalkontinuitet lyfts också av verksamhetschefer som en framgångsfaktor i 

arbetet med särskilt stöd till elever för ökad måluppfyllelse. 

Enligt Skolverkets nationella statistik11 är andelen elever med åtgärdsprogram 

som högst i årskurs 9 och fler pojkar än flickor har åtgärdsprogram. Då tidiga 

insatser har betydelse för elevers kunskapsutveckling borde elever i många fall få 

åtgärdsprogram upprättade tidigare. Borås följer den nationella trenden, även 

här är andelen åtgärdsprogram högst i årskurs 9, men även i årskurs 6 är andelen 

hög. Att andelen elever med åtgärdsprogram mer än halveras från årskurs 6 till 

årskurs 7 behöver uppmärksammas. Övergången mellan stadierna behöver ske 

på ett sätt så att elever som riskerar att inte klara kunskapskraven får det stöd de 

behöver även i årskurs 7. I Borås Stads sammanställning framkommer att det 

under läsåret 2019/2020 fanns åtgärdsprogram redan för elever i förskoleklass 

och att omkring en av tio lågstadieelever har åtgärdsprogram. Detta tyder på att 

den statliga läsa-skriva-räkna-garantin, som syftar till att insatser ska sättas in 

tidigt, har fått genomslag i verksamheten.  

 Skolfrånvaro 

Omfattande frånvaro innebär att elever går miste om den utbildning de har rätt 

till och kan vara en förklaring till skillnader i resultat mellan elever. Frånvaron 

kan vara en signal om att något inte står rätt till eller att eleverna har svårigheter 

av något slag, i skolan och/eller i hemmet. Under början av pandemin covid-19 

vårterminen 2020 ökade frånvaron i svenska grundskolor för att senare närma 

sig normala nivåer igen. När Skolverket följde upp frånvaron i svenska skolor 

för att se vilken påverkan pandemin hade haft uppgav många huvudmän att 

”elever i utsatta områden eller med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund i 

större omfattning varit frånvarande”12. Borås Stads egen statistik visar att dessa 

skillnader mellan elevgrupper fanns även innan pandemin. Detta är något som 

Borås Stads grundskolor behöver vara uppmärksamma på, då frånvaro har en 

negativ påverkan på elevers skolresultat. Att förebygga skolfrånvaro bör därför 

ses som en del av skolans kompensatoriska arbete. Grundskoleförvaltningen har 

under 2020 inom ramen för Borås Stads arbete med social hållbarhet beslutat att 

ha ett särskilt fokus på närvarofrämjande arbete för att garantera alla elevers rätt 

till undervisning och möjlighet att nå så goda resultat som möjligt. Forskning13 

visar att goda relationer mellan lärare och elev samt elever emellan, kunskaper 

om och anpassningar för elever med funktionsnedsättning samt tydliga och 

uttalade förväntningar på att alla elever ska vara i skolan har stor betydelse för 

elevers närvaro. Elevers närvaro i skolan är också en förutsättning för en god 

kunskapsutveckling.  

 

                                                      
11 Skolverket (2020) https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-
forskola-skola-och-
vuxenutbildning?sok=SokC&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20&run=1  
12 Skolverket (2020) https://www.skolverket.se/getFile?file=6822  
13 Gren Landell (2018) Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. Stockholm: Natur och kultur. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20&run=1
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20&run=1
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20&run=1
https://www.skolverket.se/getFile?file=6822
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 Skolklimatundersökningen 

Svarsfrekvensen för Skolklimatundersökningen fortsätter att öka i årskurs 4-6 

och är i paritet med 2019 års nivå i årskurs 7-9. Resultaten har därmed en hög 

reliabilitet utifrån andel svarande. Däremot kan elevers olika tolkning av 

frågorna påverka svaren. Skillnaderna i svar mellan flickor och pojkar i årskurs 

4-6 är liten på kommunnivå, men en skillnad jämfört med 2019 är att flickornas 

svar genomgående är lägre än pojkarnas. Detta behöver följas, så att inte arbetet 

med att höja pojkars kunskapsresultat leder till att flickor upplever lägre ställda 

förväntningar och lägre meningsfullhet i undervisningen. I årskurs 7-9 är 

genusskillnaderna i de flesta frågor liten på kommunnivå. Något fler flickor än 

pojkar uppger alltjämt att lärarna förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i 

alla ämnen och flickorna uppger i något större utsträckning att arbetsuppgifterna 

de ges är meningsfulla. Pojkarna å andra sidan uppger i högre utsträckning att 

lärarna förklarar skolarbetet så att de förstår. Att återkommande analysera sina 

resultat på skolenhetsnivå utifrån ett genusperspektiv är av vikt för att säkerställa 

att alla elever möts av höga och positiva förväntningar och ett sätt att ta sig an 

läroplanens krav på att ”aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att 

motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling”14. 

Generellt är skillnaderna i skolklimatundersökningen små mellan åren i samtliga 

årskurser på kommunnivå, däremot finns det stora skillnader mellan de olika 

skolenheterna och klasserna. Det är svårt att urskilja mönster som att storleken 

på skolan eller dess geografiska läge skulle påverka resultaten, däremot finns det 

ett antal skolor som år efter år har goda resultat. Kontinuitet i elev- och 

personalgrupperna samt relationsskapande arbete skulle kunna vara förklaringar 

till goda resultat. Resultaten i årskurs 4-6 är generellt sett högre än för årskurs 7-

9, i Borås såväl som i riket. Det skulle kunna förklaras med att eleverna har 

närmare relationer till sina lärare och ofta något färre lärare i årskurs 4-6, men 

också av att elever med stigande ålder också har högre krav och värderar sin 

skolgång på ett mer kritiskt och självständigt sätt.    

Det finns inte alltid en korrelation mellan elevernas upplevelser som 

framkommer i skolklimatundersökningen och deras kunskapsresultat. I årskurs 

7-9 visar det sig att elever på skolor med mycket goda kunskapsresultat inte i 

större utsträckning än elever på andra skolor upplever att deras lärare förklarar 

så att de förstår eller att deras lärare i större utsträckning förväntar sig att de ska 

klara kunskapskraven i alla ämnen. Även skolor där eleverna har goda 

kunskapsresultat, behöver vara uppmärksamma på resultaten i 

skolklimatundersökningen. Om elever upplever att uppgifterna de ges saknar 

mening eller att förväntningarna på dem är låga kan det på sikt påverka både 

elevernas kunskapsutveckling och hälsa. 

Det högsta genomsnittliga resultatet 2020 har frågan ”Jag kan nå 

kunskapskraven i skolan om jag försöker”: 94,0 procent i årskurs 4-6 och 88,3 

                                                      
14 Skolverket (2019) https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet  

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
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procent i årskurs 7-9, för såväl mellan- som högstadiet har resultaten förbättrats 

något sedan året innan. Även på frågan ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 

kunskapskraven i alla ämnen” är resultaten goda, om än något lägre än när det 

gäller elevernas tilltro till sin egen förmåga: 86,9 procent i årskurs 4-6 och 83,0 

procent i årskurs 7-9. Lärares höga och positiva förväntningar på eleverna har i 

kombination med god undervisning stor betydelse för elevernas lärande och 

utveckling. 

 Studiehandledning 

För elever med annat modersmål och svaga kunskaper i svenska ska skolorna 

planera och genomföra en undervisning som ger dem förutsättningar att 

utveckla kunskaper i skolans alla ämnen parallellt med att de lär sig det svenska 

språket. Studiehandledning på modersmålet är ett viktigt verktyg för att ge dessa 

elever förutsättningar att följa undervisningen. I maj 2020 genomfördes 842 

insatser på Borås Stads grundskolor. 2019 var motsvarande siffra 867. Antalet 

nyanlända elever har minskat från 2019 då det var 1056 nyanlända elever till 

2020 då antalet var 966. Sannolikt kan dock en del av de elever som 2019 

räknades som nyanlända, det vill säga hade varit som längst fyra år i Sverige, 

även 2020 ha behov av studiehandledning. Sammanfattningsvis kan det dock 

konstateras att grundskolorna i Borås Stad använder sig av det stöd som 

studiehandledningen utgör och att insatserna har kunnat genomföras i hög 

utsträckning även under pandemin covid-19 våren 2020. 

 

Variationerna mellan skolorna i andel utförda insatser inom studiehandledning 

per antal nyanlända elever kan delvis förklaras med att skolorna organiserar 

studiehandledningen på olika sätt. På en skola med flera elever som behöver 

studiehandledning i samma språk, kan denna erbjudas i grupp. Även om det kan 

finnas organisatoriska skäl till skillnaderna finns emellertid anledning att på 

skolnivå granska dessa ytterligare. Det är viktigt att elevernas behov snarare än 

organisatoriska förutsättningar är det som avgör hur och om studiehandledning 

nyttjas eller inte.  

 Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper 

Resultaten i de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna 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 eleverna i de här verksamheterna 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 – 
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uteblir i en homogent sammansatt elevgrupp. Skolinspektionen15 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 det inkluderande arbetet så att 

förutsättningarna förbättras för att de ska kunna återgå till sin ordinarie klass. 

 Grundsärskolan 

Grundsärskolan följer en egen läroplan och har två inriktningar. Inriktningen 

mot ämnen riktar sig till de elever som har möjlighet att fördjupa sig i ämnen. 

Undervisningen sker i ämnen ganska lika de ämnen som finns i grundskolan 

men övningsämnena idrott, slöjd och hemkunskap har ett större utrymme. Den 

andra inriktningen riktar undervisningen mot ämnesområden och är avsedd för 

de elever som har större behov av stöd och hjälp. Undervisning sker i fem 

ämnesområden: kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik, 

vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet. Undervisningen i den tidigare 

särskolan har kritiserats för att vara för inriktad på omsorg på bekostnad av 

elevernas kunskapsutveckling16. Grundsärskolans kunskapsuppdrag förstärktes 

2011. I samband med detta ökades även utbildningens flexibilitet genom att 

tillåta eleverna att läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. 

Elever inom grundsärskolan gavs därtill möjlighet att läsa ett eller flera ämnen 

enligt grundskolans kursplaner om eleven har förutsättningar till detta. I Borås 

Stad finns också elever som läser en kombination av ämnesområden och ämnen. 

Måluppfyllelsen i grundsärskolan i Borås Stad bedöms vara god och 

verksamheten har de senaste åren haft ett ökat fokus på kunskapsuppdraget. 

Det finns dock behov av fortsatt arbete för att utveckla bedömarkompetensen: 

att bredda och fördjupa kompetensen gällande bedömningsmaterial samt 

formativ bedömning genom kollegialt lärande på såväl enhets- som 

huvudmannanivå. Detta har även uppmärksammats vid Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av årskurs 7-9 på grundsärskolan Erikslund 2020-02-28 till 

2020-02-29, vilket har föranlett kompetenshöjande insatser och kollegialt 

lärande kring bedömarkompetens och utveckling av undervisningen i syfte att 

utmana varje elev utifrån sina förutsättningar. Skolinspektionens synpunkter har 

använts som underlag att utgå ifrån i utvecklingsarbetet för samtlig 

grundsärskoleverksamhet i Borås Stad.  

Grundsärskolans elever gör en anpassad klimatundersökning med färre frågor. 

En del elever kan på grund av omfattande funktionsnedsättning inte genomföra 

enkäten trots att den har anpassats, därav lägre svarsfrekvens än i grundskolan. 

Att svarsfrekvensen sjönk 2020 jämfört med 2019 kan delvis förklaras av 

sjukfrånvaro i samband med pandemin covid-19. Resultatet av 

Skolklimatundersökningen visar att de allra flesta elever i grundsärskolan, 92,8 

procent av dem som har kunnat besvara enkäten, upplever att de lär sig mycket 

                                                      
15 Skolinspektionen (2014) Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. Rapport 

2014:6  
16 Skolinspektionen (2010) Undervisningen i svenska i grundsärskolan. Kvalitetsgranskning. Rapport 
2010:9 
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och 94,6 procent att deras lärare bryr sig om dem. Det visar att personalen i 

grundsärskolan bygger trygga och goda relationer till sina elever. 

Samtliga elever i grundsärskolan är behöriga till gymnasiesärskolan. Eleverna kan 

välja nationella program eller individuella program. Nationella program på 

gymnasiesärskolan är yrkesutbildningar där målet är sysselsättning, eget boende 

och en meningsfull fritid. På de individuella programmen är målet gruppboende 

och daglig verksamhet. Ytterligare ett viktigt resultat i årets systematiska 

kvalitetsarbete har varit att grundsärskolan i fortsättningen kommer att definiera 

vilka anpassningar som är kritiska för gymnasiesärskolan att ta hänsyn till, för att 

elevens förutsättningar till lärande och en självständig vardag ska tillgodoses i så 

stor utsträckning som möjligt. 

8 Åtgärder 

Kvalitetsrapporten visar att många elever i Borås Stads grundskolor lyckas väl, 

men att det finns behov av ett fortsatt utvecklingsarbete för att ytterligare stärka 

undervisning och resultat. Huvudmannen kommer därför: 

 Fortsätta utveckla huvudmannastöd till skolorna gällande ämnet svenska 

som andraspråk, avseende såväl vilka elever som ska läsa ämnet som hur 

undervisningen kan organiseras. 

 Implementera screeningmaterialet Lexplore för läsning i årskurs 1-6 och 

implementera reviderat screeningmaterial i matematik. 

 Utveckla huvudmannastöd kring organisation, struktur och 

kvalitetsarbete avseende matematikundervisning på enhetsnivå. 

 Fortsätta utveckla arbetet kring skolnärvaro, såväl främjande och 

förebyggande som åtgärdande arbete vid skolfrånvaro.  

 Rikta insatser till skolor utifrån identifierade behov, exempelvis inom 

områden som flickors och pojkars resultat, särskilt stöd, åtgärdsprogram, 

språkutvecklande arbetssätt, motverka anti-plugg-kultur, övergångar 

mellan stadier och likvärdig bedömning och betygssättning. 

 Se över hur uttag av statistik på skolnivå kan förenklas som ett stöd för 

rektors systematiska kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

Hayne Hedin 

Chef Kvalitet och utveckling 
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Återrapportering av uppdrag: Analys av 

likvärdighetsproblemen i Borås Stads 

fritidshemsverksamhet  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av uppdrag.        

Ärendet i sin helhet 

Förvaltningen har fått ett uppdrag i budget för 2020 att analysera 

likvärdighetsproblem i Borås Stads fritidshemsverksamhet. Förvaltningen 

redovisar nu en rapport. 

  

Grundskoleförvaltningens Kvalitetsrapport fritidshem 2019 visar att det är stor 

variation när det gäller likvärdighet i fritidshemsverksamheterna inom 

Grundskoleförvaltningen i Borås Stad.  

 

Vid analys tolkas att fritidshemskostnaderna i Grundskoleförvaltningen är 

relativt låga i jämförelse med kommuner i Sjuhäradsbygden och fyra kommuner 

med liknande befolkningsmängd.  

 

Rektors prioritering av budgetfördelning påverkar fritidshemmets bemanning 

och förutsättningar.  

 

Det framgår att det skiljer sig stort mellan skolorna när det gäller antal elever 

per årsarbetare med ett spann mellan 11,1 och 32,7. Det är en allt för stor 

skillnad mellan fritidshemsenheternas personaltäthet för att det ska kunna anses 

likvärdigt.  Det är svårt att beräkna personaltäthet då det görs beräkningar per 

inskriven elev och inte den faktiska närvarotiden.  

Det görs en upphandling av gemensamt digitalt närvarosystem. Ett system där 

det går att genomföra resursplanering och schemaläggning. När det systemet är 
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implementerat kan skolorna bättre planera och använda lärarresurser när det 

bäst behövs.  

Behörighetsgraden skiljer sig åt mellan de olika fritidshemsenheterna. Flera 

enheter har ingen behörig personal medan andra enheter har övervägande 

behörig personal.  

 

Detta leder fram till följande insatser: 

 Insats när det gäller att öka behörigheten är att prioritera de skolor som 

saknar behöriga i den satsning som Grundskoleförvaltningen gör när 

det gäller att utbilda obehöriga till Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Inför hösten 2020 kommer Grundskoleförvaltningen 

finansiera 20 % av studier för 10 medarbetare som idag arbetar som 

obehöriga i fritidshemmet.  

 Den introduktionsutbildning för obehöriga i fritidshemmet som erbjuds 

från Grundskoleförvaltningen kommer fortsätta hösten 2020 och våren 

2021 med möjlighet för 20 medarbetare att delta per tillfälle. 

Introduktionsutbildningen kommer att utvecklas utifrån deltagarnas 

erfarenheter och behov samt från aktuell forskning och eventuella nya 

riktlinjer från exempelvis Skolverket.   

 Upphandling och implementering av digitalt system där resursplanering 

och schemaläggning kan görs. Detta för att på bästa sätt använda 

resurser då det bäst behövs på kort och på lång sikt.                

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag från Grundskolenämnden. 
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Sammanfattning 

Grundskoleförvaltningens Kvalitetsrapport fritidshem 2019 visar att det är stor 

variation när det gäller likvärdighet i fritidshemsverksamheterna inom 

Grundskoleförvaltningen i Borås Stad.  

 

Vid analys tolkas att fritidshemskostnaderna i Grundskoleförvaltningen är 

relativt låga i jämförelse med kommuner i Sjuhäradsbygden och fyra kommuner 

med liknande befolkningsmängd.  

 

Rektors prioritering av budgetfördelning påverkar fritidshemmets bemanning 

och förutsättningar.  

 

Det framgår att det skiljer sig stort mellan skolorna när det gäller antal elever 

per årsarbetare med ett spann mellan 11,1 och 32,7. Det är en allt för stor 

skillnad mellan fritidshemsenheternas personaltäthet för att det ska kunna anses 

likvärdigt.  Det är svårt att beräkna personaltäthet då det görs beräkningar per 

inskriven elev och inte den faktiska närvarotiden.  

Det görs en upphandling av gemensamt digitalt närvarosystem. Ett system där 

det går att genomföra resursplanering och schemaläggning. När det systemet är 

implementerat kan skolorna bättre planera och använda lärarresurser när det 

bäst behövs.  

Behörighetsgraden skiljer sig åt mellan de olika fritidshemsenheterna. Flera 

enheter har ingen behörig personal medan andra enheter har övervägande 

behörig personal.  

 

Detta leder fram till följande insatser: 

 Insats när det gäller att öka behörigheten är att prioritera de skolor som 

saknar behöriga i den satsning som Grundskoleförvaltningen gör när 

det gäller att utbilda obehöriga till Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Inför hösten 2020 kommer Grundskoleförvaltningen 

finansiera 20 % av studier för 10 medarbetare som idag arbetar som 

obehöriga i fritidshemmet.  

 Den introduktionsutbildning för obehöriga i fritidshemmet som erbjuds 

från Grundskoleförvaltningen kommer fortsätta hösten 2020 och våren 

2021 med möjlighet för 20 medarbetare att delta per tillfälle. 

Introduktionsutbildningen kommer att utvecklas utifrån deltagarnas 

erfarenheter och behov samt från aktuell forskning och eventuella nya 

riktlinjer från exempelvis Skolverket.   

 Upphandling och implementering av digitalt system där resursplanering 

och schemaläggning kan görs. Detta för att på bästa sätt använda 

resurser då det bäst behövs på kort och på lång sikt.  
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1 Bakgrund 

Kvalitetsrapport fritidshem 2019-1216 visar att det är stor variation när det 

gäller likvärdighet i fritidshemsverksamheterna inom Grundskoleförvaltningen i 

Borås Stad.  

 

För att analysera och identifiera likvärdigheten i fritidshemsverksamheten har 

statistik från SCB och från Grundskoleförvaltningen budgetarbete med 

skolenheterna använts. Identifierade nyckeltal har används för att se hur 

verksamheterna varierar när det gäller kostnader, personaltäthet och 

behörighetsgrad.  

 

De nyckeltal som används vid analys är: 

 Ekonomi - kostnad per elev, lokaler och inventarier samt 
personalkostnad. Jämförelsevis mellan kommuner och mellan 
skolenheter i Borås Stad.  

 Grundskoleförvaltningens underlag, personaltäthet och ekonomisk 
avvikelse för fritidshemsbudget 2019.  

 Personaltäthet i Borås Stad och på respektive fritidshemsenhet 

 Behörighetsgrad i Borås Stad och på respektive fritidshemsenhet 

2 Uppdrag och syfte 

Grundskoleförvaltningen har i uppdrag är att ta fram en fördjupad analys av 

likvärdighet i Borås Stads fritidshemsverksamheter och en plan med insatser för 

att förbättra fritidshemmens likvärdighet. 
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3 Analys och tolkning 

Ett tänkbart nyckeltal vid likvärdighet kan vara fritidshemmets kvadratmeter 
per elev. Det är inte relevant att göra sådana beräkningar på skolorna. Flera av 
skolorna är i behov av om- och nybyggnation och i det läget planeras för att 
använda skolans lokaler hela dagen och inte separera lokaler mellan skola och 
fritidshem. Även i befintliga skollokaler arbetas flexibelt och effektivt för att 
använda skolans lokaler under hela dagen, en samlad skoldag.  
 
F-6 skolorna eftersträvar att arbeta med elevernas hela skoldag (skola och 
fritidshem) för en samlad skoldag och använda skolans lokaler effektivt och 
flexibelt. Vid om- och nybyggnationer planeras för hemvistområde som är utrustat 
med ett klassrum per klass med tillhörande grupprum. Hemvistområdena används 
dels som arbetstorg under skoltid och dels som fritidshemsverksamhet under 
fritidstid då även klassrummen nyttjas. Att arbeta med att skapa goda lärmiljöer på 
kort och på långsikt är åtgärder som beskrivs i Rapport för kvalitetshöjande 
åtgärder.  
 

 Ekonomi - kostnad per elev, lokaler och inventarier samt 
personalkostnad. Jämförelsevis mellan kommuner och 
mellan skolenheter i Borås Stad.  

 
Vid analys används statistik som finns att tillgå när det gäller kostnader för 
fritidshem från SCB och data är från 2018. Nästa uppdaterade data från SCB 
publiceras under hösten 2020.  
 
2018 hade Borås stad 4661 inskrivna elever i fritidshem. Totalkostnaden och 
personalkostnad är svår att jämföra mellan kommuner eftersom elevunderlag 
och befolkningsmängd skiljer sig åt. Vi väljer därför att fokusera på kostnad per 
inskriven elev i fritidshemmet.  
 
2018 var Borås Stads totala kostnad per inskriven elev 35 600 kr. Det är en 
jämförelsevis låg kostnad. Vid jämförelse av samtliga kommuner inom 
Sjuhäradsbygden så har Borås Stad den lägsta kostnaden och Herrljunga 
kommun den högsta kostnaden på 45 700 kr per inskriven elev. Jämförelsevis 
mellan likvärdiga kommuner när det gäller befolkningsmängd (Lund, Huddinge, 
Eskilstuna och Umeå) ligger Borås högre i totalkostnad per elev i förhållande 
till Huddinge (28 700 kr) och Eskilstuna (33 400 kr) men lägre än Umeå (44 000 
kr) och Lund (44 200 kr).  
 
Kostnad för lokal och inventarier skiljer sig inte nämnvärt åt mellan kommuner. 
Borås Stad har en kostnad på 5 600 kr per inskriven elev. Lägst kostnad i 
jämförda kommuner (Sjuhäradsbygden och de fyra kommunerna som nämns 
ovan) är Svenljunga kommun med 3 200 kr och högst kostnad har Umeå med 
7 900 kr.  
 
När det gäller personalkostnad per inskriven elev ligger Borås Stad lägst i 
kostnad med 23 700 kr. Högst personalkostnad har Tranemo kommun med 
33 900 kr (Sjuhäradsbygden och de fyra kommunerna som nämns ovan).  
 
Ovanstående analys visar att fritidshemskostnaderna i Grundskoleförvaltningen 
är relativt låga i jämförelse med kommuner i Sjuhäradsbygden och fyra 
kommuner i liknande befolkningsmängd.  
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 Grundskoleförvaltningens underlag, personaltäthet och 
ekonomisk avvikelse för fritidshem budget 2019.  

 

Grundskoleförvaltningen har 37 grundskolor som har fritidshemsverksamhet. 

Två av dem är inom Särskolan, Erikslund Sär och Fjärding Sär. De 

verksamheterna är inte med i analys av personaltäthet i denna rapport eftersom 

de har verksamhet som kräver betydligt mer resurser. Underlaget baseras därav 

på 35 grundskolor som har fritidshemsverksamhet.  

I Grundskoleförvaltningens budgetram beräknas en peng per elev med 

fritidshemsplacering. I budget 2020 för skolan 24 200 kr per elev i F-3 och 

18 650 kr per elev i 4-6. Det finns ingen socioekonomisk viktning inom 

fritidshemmet i budgetramen. 

Av Grundskoleförvaltningens 35 fritidshemsenheter har 18 enheter ett 
överskott i fritidshemmet vid budgetåret 2019 avslut. Det rör sig om överskott 
från 45 000 kr till 1 104 000 kr.  
 
Den skolenhet som har ett överskott i fritidshemsbudget på 1 104 000 kr har en 
personaltäthet på 23,0 vilket anses vara en relativt låg personaltäthet. Totalt går 
skolenheten med ett underskott på 30 000 kr. Det kan tolkas som 
fritidshemmets överskott används för att täcka upp grundskolans totala 
underskott.  
 
Ett annat exempel är en skolenhet som har ett underskott i fritidshemsbudget 
på 1 093 000 kr och en personaltäthet på 8,8 vilket anses vara hög 
personaltäthet. Det kan tolkas som om det är allt för hög bemanning inom 
fritidshemmet på den skolenheten utifrån fritidshemmets budget.  

 Personaltäthet i Borås Stad och på respektive 
fritidshemsenhet 

 

Statistiken är hämtad från Grundskoleförvaltningens budgetram för respektive 

skola februari 2020.  

Personaltätheten skiljer sig mellan enheterna från 11,1 antal elever per vuxen1 

till 32,7 elever per vuxen. Det går inte att säga att det är specifikt någon 

skolverksamhets om generellt har hög eller låg personaltäthet. En tanke skulle 

kunna vara att skolor med lägre struktur index har låg personaltäthet. En annan 

tanke skulle kunna vara att småskolor på landsbygden utmärker sig åt något håll 

men de tendenserna går inte att se i underlagen. Däremot kan det konstateras 

att det är allt för stor skillnad mellan fritidshemsenheternas personaltäthet för 

att det ska kunna anses likvärdigt.  

                                                      
1 Eftersom det är en stor variation av titlar och examen inom fritidshem används vuxna i texten. 
Det innebär samtliga som tjänstgör i fritidshem, som exempelvis fritidspedagog, obehörig 
fritidspedagog, elevassistent, resursperson, förskollärare m.fl.  
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 Behörighetsgrad i Borås Stad och på respektive 
fritidshemsenhet 

I mars 2020 finns totalt 191,8 årsarbetare inom fritidshemsverksamheten i 

Grundskoleförvaltningen. Av dessa är totalt 70 stycken tillsvidareanställda. De 

tillsvidareanställda har då antingen en fritidspedagogsutbildning eller en examen 

för Grundlärare med inriktning mot fritidshem och därmed behörighet inom 

fritidshem. Det innebär att behörighetsgrad på fritidshemmen är ca 36 % vilket 

får anses som låg behörighetsgrad.  

Det är sju fritidshemsenheter som inte har någon behörig personal och 11 

fritidshemsenheter som har en behörig personal. Engelbrektskolan är den enhet 

som har flest behöriga med åtta stycken följt av Bergdalskolan med sju 

behöriga. 

Inte heller när det gäller behörighetsgrad går det att se tendenser att det 

specifikt gäller exempelvis småskolor på landsbygden. Däremot är det känt att 

de skolor som redan idag har hög behörighet bland personalen på fritidshem 

har lättare att rekrytera fler behöriga lärare inom fritidshem. Det motverkar 

likvärdigheten i hög grad.  
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4 Slutsatser och rekommendationer 

Vid analys av kostnader per elev inom fritidshemmet vissas att 

Grundskoleförvaltningen har en relativt låg kostnad per elev jämförbart med 

kommuner inom Sjuhäradsbygden och fyra kommuner som befolkningsmässigt 

är mest lika Borås Stad. 

Vid analys av personaltäthet och ekonomisk avvikelse verkar det som om flera 

av skolenheterna använder fritidshemmets budget för att täcka upp 

skolansverksamhet. Så länge fritidshemmen har överskott i budget är det svårt 

att hävda att fritidshemmen har får låg budget för att kunna bedriva kvalitativ 

god verksamhet. Det bör finnas en strävan att använda specifik budget för 

respektive verksamhet.  

Lärartäthet varierar mellan de olika fritidshemmen. Lärartätheten är svårt att 

beräkna eftersom budgetramen utgår från antal inskrivna elever och inte den 

faktiska tiden som eleverna är på fritidshemmet. Det är svårt för 

verksamheterna att planera personaltäthet på kort och på lång sikt när faktisk 

närvarotid inte registreras.  

Här görs en insats i och med upphandling av gemensamt digitalt närvarosystem. 

Ett system där det går att genomföra resursplanering och schemaläggning. När 

det systemet är implementerat kan skolorna bättre planera och använda 

lärarresurser när det bäst behövs.  

Behörighetsgraden skiljer sig åt mellan de olika fritidshemsenheterna. Flera 

enheter har ingen behörig personal medan andra enheter har övervägande 

behörig personal.  

En insats när det gäller att öka behörigheten är att prioritera de skolor som 

saknar behöriga i den satsning som Grundskoleförvaltningen gör för att utbilda 

obehöriga till Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Utbildningen ges av 

Högskolan i Borås med start hösten 2020 och bygger på arbetsintegrerade 

studier, det vill säga, medarbetaren kombinerar arbete med studier och valideras 

under utbildningen. Inför hösten 2020 kommer Grundskoleförvaltningen 

finansiera 20 % av studier för 10 medarbetare som idag arbetar som obehöriga i 

fritidshemmet. Upplägget är att de arbetar 60 %, studerar 50 % och får 80 % i 

lön. De finansierar sina egna studier med 20 %.  

Urvalet av dessa 10 medarbetare är de urvalsregler som Högskolan i Borås har, 

grundläggande högskolebehörighet och minst tre års tjänstgöring inom 

fritidshemsverksamhet. Grundskoleförvaltningen har utöver det urvalet att 

prioritera de skolor som saknar behöriga inom verksamheten. Det är ett sätt att 

öka likvärdigheten. Avsikten är att detta ska fortgå 2021.  

Inledningsvis fanns det cirka 40 medarbetare som rektorerna anmält som 

intresserade att studera. Dessvärre det visat sig att betydligt färre medarbetare är 

aktuella när slutgiltigt urvals görs. Merparten faller bort som aktuella då de 

saknar grundläggande högskolebehörighet. En del avböjer erbjudandet då det 

blir ett ekonomiskt avbräck för dem. En åtgärd inför nästkommande 

ansökningsperiod är att uppmana medarbetare att läsa in ev. ämnen för att få 
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grundläggande behörighet. En del av medarbetarna har redan påbörjat att läsa 

in ämnen som de saknar.  

Sedan hösten 2019 introduktionsutbildning för obehöriga i fritidshemmet 

erbjudits från Grundskoleförvaltningen. Syftet med introduktionsutbildningen 

är att säkerställa att de som arbetar som obehöriga i fritidshem har kännedom 

om styrdokument och lagar som berör verksamheten, exempelvis Skollag, Lgr 

11, skolans verksamhetsplan, tystnadsplikt och sekretess samt anmälan om 

kränkande behandling. En annan viktig del i innehållet är att medarbetarna får 

kunskap om uppdraget i fritidshemmet och hur undervisning ska bedrivas. 

Satsningen är ett sätt att säkerställa en likvärdig lägsta nivå för medarbetare som 

saknar behörighet i fritidshemmet. Denna satsning kommer fortsätta hösten 

2020 och våren 2021 med möjlighet för 20 medarbetare per tillfälle att delta. 

Introduktionsutbildningen utvecklas efter varje genomgången kurs utifrån 

deltagarnas erfarenheter och från forskning inom området samt eventuella 

nyheter från Skolverket.   

Vid analys visas ingen koppling mellan lärartäthet och behörighetsgrad inom 

fritidshemsverksamheterna. Det är småskolor på landsbygden som har hög 

lärartäthet men ingen behörig personal. Det är skolor i centrala delar av Borås 

Stad som har hög lärartäthet men ingen behörig personal. Det är också skolor i 

yttre delen kommunen som har låg lärartäthet och ingen behörig personal och 

det är skolor i centrala delar av Borås Stad som har relativt hög lärartäthet och 

flera behöriga.   
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Återrapportering av uppdrag: Analys av 

kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna återrapportering av uppdrag samt översända rapporten till 

Kommunstyrelsen för kännedom.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen fick 2020 genom ett initiativärende i samband med 

budget 2020, ett uppdrag av Grundskolenämnden att ”[…] att genomföra en 

analys av kostnadsutveckling av den införda distributionscentralen”.  

Förvaltningen överlämnar rapporten med ett antal slutsatser.   

Grundskoleförvaltningen har dragit slutsatsen att de ökade 

livsmedelskostnaderna som uppkommit efter maj 2019 till övervägande är 

kopplade till införandet av distributionscentralen.  

Grundskolenämnden har ansökt om kompensation för ökade 

livsmedelskostnader under 2019 motsvarande 3 mkr. Denna andel beräknas 

vara Grundskoleförvaltningens andel av den ökade kostnaden för 2019. Övrig 

merkostnad ingår i den fakturering som görs till Förskoleförvaltningen. 

Ingen kompensation beslutades för ökade kostnader i samband med 

årsbokslutet. 

Det finns behov av fortsatt utredning av effekten utifrån införandet av 

distributionscentral. Främst arbetsmiljön i köken som har förändrats negativt 

och hittills inte inneburit det resurstillskott som estimerades i rapporten.               

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut samt rapport: Analys av kostnadsutveckling för 

Distributionscentralen. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Uppdragsgivare: Grundskolenämnden 

 

Peter Skoglund 
peter.sk.skoglund@boras.se 
 

RAPPORT 
Sida 

 

Datum 

2020-09-07 
Referens GRN 2020-00112 

  

Grundskolenämnden 
 

 

 

  

Analys av 

kostnadsutveckling för 

Distributionscentralen 

Rapport 
 



Borås Stad 
Datum 

2020-09-07 
Referens GRN 2020-00112 

      
Sida 

2(15) 

 

Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................ 3 

2 Bakgrund/Undersökning .................................................. 3 

 Start av kostnadsökning Maj 2019 ........................................................ 3 

 Förväntad årlig prisökning genom index ............................................... 3 

 Kostnadsjämförelse 2018 och 2019 ...................................................... 3 

 Livsmedelskostnad per månad 2019 och 2020 ..................................... 4 

 Konsumtionsmönster 2018 jämfört med 2019 ...................................... 5 

 Grundskoleförvaltningens tolkning av fakturering och finansiellt flöde . 6 

 Rapport inför beslut av distributionscentral ........................................... 6 

 Brev till Borås stad vid utredning av distributionscentral ....................... 9 

 Debattartikel Martin & Servera ............................................................ 12 

 Jämförelse artiklar mellan BUST-prislista och Borås Stad avtal ......... 14 

3 Slutsats ............................................................................ 15 

 Slutsatser ............................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-09-07 
Referens GRN 2020-00112 

      
Sida 

3(15) 

 

Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

1 Inledning 

Grundskoleförvaltningen fick 2020 genom ett initiativärende i samband med budget 2020, ett 

uppdrag av Grundskolenämnden att ”[…] att genomföra en analys av kostnadsutveckling av den införda 

distributionscentralen”. 

2 Bakgrund/Undersökning  

 Start av kostnadsökning Maj 2019 

Efter införandet av distributionscentralen i maj 2019 uppstod en kostnadsökning. I 

diskussionen som följde framlades från beslutsfattare att orsaken var att en viss hamstring skulle 

ha skett i samband med införandet, för att säkra tillgång av livsmedel. Denna kostnadsökning 

fortsatte emellertid under hösten 2019. Den bestående kostnadsnivån föranledde att 

förvaltningen i början av 2020 av nämnden gavs ovanstående uppdrag att analysera orsaken. 

 

 Förväntad årlig prisökning genom index 

Varje år blir varor/tjänster, bl. a livsmedel, dyrare. Som stöd till kommuners och landstings 

budgetarbete arbetar SKR fram olika nyckeltal (prisindex) för hur olika varor och tjänster 

beräknas förändras i pris. För livsmedel finns ett s.k. storhushållsindex. Detta index beräknades av 

SKR fram till år 2010, efter 2010 har ansvaret övergått till företaget JS Analys. 

http://www.storhushållsprisindex.se/ 

Storhushållsindexet är nedbrutet på olika varugrupper men den sammanlagda förändringen 

ligger för 2019 runt 5,7 %.  

 

 Kostnadsjämförelse 2018 och 2019 

Vid en jämförelse av totalkostnaden för livsmedel mellan 2018 och 2019 finns en ökning utöver 

storhushållsindex. 

 

 

 

Livsmedelskostnaden uppgick under 2018 till 44 mkr, medan kostnaden för 2019 uppgick till 50 

mkr. Vid en genomgång av mängden livsmedel, volymen, visas att förskolan förbrukade en 

mindre volym livsmedel under 2019 jämfört med 2018. Den totala på volymen är därför totalt 

sett oförändrad mellan 2018 och 2019.  Däremot är kostnadsökningen markant högre vid samma 

jämförelse. 

http://www.storhushållsprisindex.se/
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Ökningen på ca 6 mkr kan därmed härledas till en prisökning. Skillnaden mellan det uppräknade 

storhushållsindexet och den faktiska prisökningen är 3,6 mkr.  Denna differens visar sig med 

start i maj 2019.   

 

 Livsmedelskostnad per månad 2019 och 2020 

Vidare har livsmedelskostnaden jämförts månadsvis under 2019 och 2020. Referensnivå har 

varit 2018 års inköp. För att beräkna 2019 har kostnaden för respektive månad under 2018 

adderats med storhushållsindex 5,7 %. För 2020 har referensnivån (2018) kompenserats med 2 

ggr 5,7 % storhushållsindex. Diagrammet nedan visar tydligt den oförklarade prisdifferensen 

(orange) 

 Volymförändringen är som nämnts ovan, marginell och därför svår att utläsa i 

diagrammet.  

 Effekten av Corona syns från början av 2020 genom en att prisnivån är mindre än 

beräknat och kommer av ett lägre livsmedelsinköp.  

 Diagrammet följs löpande och månaderna under 2020 kommer att justeras i efterhand 

med volymeffekt (t ex har förskolan minskat sina inköp då 15-timmars-barn inte är på 

förskolan under Corona).  
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 Konsumtionsmönster 2018 jämfört med 2019 

Statistik för olika livsmedel har tagits fram ur databasen Compare för 2018 jämfört med 2019. I 

Compare redovisas alla livsmedelsinköp som genomförts via e-handel. Eftersom såväl volym 

som inköpspris registreras i systemet kan frågan om ändrade konsumtionsmönster har drivit 

kostnadsökningen besvaras.  

Nedan redovisas exempel från sammanställningen 

 

 

Jämförelsen ovan visar att skillnader i konsumtionsmönster mellan 2018 och 2019 påverkas av 

prisförändringar. Konsumtionen ökar på produkter med en låg eller negativ kostnadsökning, 

exv. potatis, och tvärtom minskar för produkter med kraftig kostnadsökning, exv. djupfrysta 

köttbullar. Därmed har konsumtionsmönstret ändrats till att mildra den totala effekten av 

relativt kraftiga kostnadsökningar. Exempel för; 

 

 Köttbullar har volymen minskat med 14 % medan kostnaden har ökat med 21 %.  

 Klyftpotatis och potatisbullar har volymen ökat med 14 % i volym medan kostnaden 

har fördubblats. 

 Tomater har volymen minskat med 2 % medan kostnaden har ökat med 28 %. 

 

Förändrat konsumtionsmönster styrs av flera aspekter; dels tillgången på olika råvaror men även 

politiska beslut. T ex stödköptes mycket kött från svenska gårdar efter den varma sommaren 

2018. 

Vid en genomgång av hela materialet i Compare, finns ingen tydlig koppling till att någon artikel 

har ökat i volym i den utsträckningen att det fått genomslag på den totala kostnadsutvecklingen. 

Slutsatsen är att kostnadsutvecklingen mellan 2018 och 2019 kommer av prishöjningar.   
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 Grundskoleförvaltningens tolkning av fakturering och finansiellt flöde 

Grundskoleförvaltningen har med analysuppdraget efterfrågat dokumentation av Koncerninköp 

kring fakturering och därmed de finansiella flödena – utan framgång. Utifrån tolkning och 

antagande har nedanstående analys av fakturering gjorts: 

 Distributionscentralens kostnader faktureras till koncerninköp 

 Leverantörer betalar en avgift till koncerninköp 

 Leverantören kompenserar sig själva för denna avgift genom att höja försäljningspriset 

för livsmedel. 

  

  

 

 

 Rapport inför beslut av distributionscentral 

Inför beslut av distributionscentralens införande utarbetades 2015 en rapport. I rapporten finns 

en beskrivning av kostnads-/nyttoeffekt.  

Kostnadsökningen beskrivs utifrån; 

 Hantering av gods på distributionscentralen 

 Fordonskostnad 

 Extra upphandlare på koncerninköp för att hålla kortare intervall på avtalen 

(avtalsrotation) 

 Samordnare på koncerninköp för distributionscentral 
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 Ökad E-handelssupport  

Nyttan beskrivs utifrån; 

 Resurstillskott i köken då de får mindre leveranser att ta hand om. Denna estimerade 

frigjorda tid ska användas för att öka kvaliteten på tillagad mat. 

 Kostnadssänkning på varupris utifrån ökad ramavtalstrohet 

 Kostnadssänkning på varupris utifrån att leverantör har en fraktadress 

 Kostnadssänkning utifrån avtalsrotation 

 Samhällsekonomisk vinst vid minskad miljöbelastning. 

 

En stor andel av den totala nyttoeffekten i rapportens matris över kostnad och nytta, läggs på 

minskade livsmedelspriser. I rapporten beskrivs att priset på sikt kommer att minska med 8-12 %.  

Källhänvisningen för denna framtida kostnadssänkning görs till en rapport framtagen av 

Naturvårdsverket. Rapporten heter ”Decoupling för att minska transportlogistikens negativa 

miljöpåverkan” 

Länk till rapport: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5555-0.pdf?pid=3176 

Efter att ha granskat rapporten kan inte Grundskoleförvaltningen utläsa att effekten på 

avtalspriser förväntas uppgå till en minskning på 8-12 %. Rapporten beskriver logistik utifrån 

gods i container, lastbil, samt tåg.  

Vad som däremot beskrivs i naturvårdsverkets rapport är en uppdelning av olika varugruppers 

totala logistikkostnad. Dagligvaror beskrivs här innehålla en total logistikkostnad på 10 %.  

Slutsatsen är att Grundskoleförvaltningen bedömer det som ekonomiskt problematiskt för 

leverantörer – oavsett vilken – att sänka avtalspriserna med 8-10 %. Särskilt utifrån det faktum 

att de endast kan påverka transportkostnaden från sitt regionala lager till distributionscentralen i 

Borås.  

Som exempel ligger de två största distributörerna Menigos lager i Partille/Göteborg, respektive 

Martin & Serveras lager i Halmstad.  

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5555-0.pdf?pid=3176
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Bild ur ”Decoupling för att minska transportlogistikens negativa miljöpåverkan” – Naturvårdsverket 2006 

 

Den estimering av ”Resurstillskott i köken då de får mindre leveranser att ta hand om. Denna estimerade 

frigjorda tid ska användas för att öka kvaliteten på tillagad mat” bör även utredas ytterligare efter 

implementering.  

Vid samtal med chefer och personal inom Grundskoleförvaltningens kostorganisation uppges 

att en ökad mängd arbetstid i köken läggs på varuhantering, i och med införandet av 

distributionscentralen. Storleken på kylrum och förvaring är inte anpassad till färre men större 

leveranser vilket leder till ytterligare arbetsmoment, bl. a innefattande tunga lyft.  

Exempelvis kunde den något mindre ”mjölkvagnen” rullas in i kylen direkt vid leverans. I 

dagsläget måste den större rullcontainern packas av manuellt och ställas i de olika 

förvaringsutrymmena.  

Grundskoleförvaltningen är i fråga om den positiva ekonomiska effekt som ökad avtalstrohet 

sägs ge, något mindre entusiastisk än vad rapporten uttrycker. Grundskoleförvaltningen ligger 

redan högt inom avtalstrohet (runt 95 %). En ökning upp till 100 % bedöms inte innebära 

någon större effekt, om alls, på livsmedelskostnaden.  
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 Brev till Borås stad vid utredning av distributionscentral  

Borås stad har tidigare samverkat med kringliggande kommuner inom livsmedelsupphandling. 

Dessa kommuners politiska ledning har uttryckt ”djup oro” över Borås Stads förstudie av 

införande av distributionscentral.  Kommunstyrelsen emottog under hösten 2018 ett brev från 

Bollebygd/Ulricehamn/Svenljunga/Tranemo (BUST-kommuner). 
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Borås stad emottog även ett brev från leverantören Martin & Servera. 
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 Debattartikel Martin & Servera 

Martin & Servera är en av Sveriges största leverantör till storkökhushåll. Ett anbud från denna 

leverantör är av största vikt för att hålla en hög konkurrensutsättning av avtalen. Håkan 

Åkerström VD på Martin & Servera författade en debattartikel utifrån kommunernas 

förändrade arbetssätt. Artikeln återfinns nedan samt en länk till källa i Dagens samhälle.  

Debattinlägg 20 maj 2016 – Dagens samhälle   

 

 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oklar-vinst-naer-kommuner-tar-oever-varudistributionen-25134
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oklar-vinst-naer-kommuner-tar-oever-varudistributionen-25134
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 Jämförelse artiklar mellan BUST-prislista och Borås Stad avtal 

En jämförelse av Menigos BUST-prislista (Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo) och 

Borås prislista är gjord under januari 2020. Samma produkter utifrån artikelnummer har 

jämförts. I Menigos avtal finns 947 artiklar som är samma mellan BUST och Borås Stad.  

Jämförelsen visar på följande; 

 20 Artiklar (2,1 %) har Borås Stad ett lägre pris jämfört med BUST 

 4 Artiklar (0,4 %) har Borås Stad samma pris som BUST 

 12 Artiklar (1,3 %) har Borås stad ett pris som är 0-5 % högre jämfört med BUST 

 110 Artiklar (11,6 %) har Borås stad ett pris som är 5-10 % högre jämfört med BUST 

 771 Artiklar (81,4 %) har Borås stad ett pris som är 10-15 % högre jämfört med BUST 

 30 Artiklar (3,2 %) har Borås stad ett pris som är 15-66 % högre jämfört med BUST 

 

Slumpvisa vardagliga livsmedel redovisas nedan som exempel utifrån prislistan; 

 

Varugrupp Benämning  Pris  Borås  BUST pris   Diff kr  Diff % 

Knäckebröd Wasa Havreknäcke S          192,46              171,60           20,86     10,84% 

Alaska Pollock, panerad 
Alaska P Panet Ekop 
Msc           250,34              221,68           28,66     11,45% 

Kyckling strimlad Kyckling Wokstrimlor          401,88              350,37           51,51     12,82% 

Havregryn Havregryn Eko          174,16              155,75           18,41     10,57% 

Rapsolja Rapsolja Eko          488,15              429,74           58,41     11,97% 

Edamer Edamer 23%              71,54     
            
62,89             8,65     12,09% 

Filmjölk med tillsatt A-fil 3% Krav             76,86     
            
47,79           29,07     37,82% 

Mellanmjölk Mellanmjölk Eko          164,38              145,60           18,78     11,42% 

Vetemjöl Vetemjöl Special Eko          147,09              130,68           16,41     11,16% 

Bacon Bacon Tärnat Fryst             56,75     
            
49,40             7,35     12,95% 
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3 Slutsats 

 Slutsatser 

 Utifrån ovanstående har Grundskoleförvaltningen dragit slutsatsen att de ökade 

livsmedelskostnaderna som uppkommit efter Maj 2019 till övervägande är kopplade till 

införandet av distributionscentralen.  

Grundskolenämnden har ansökt om kompensation för ökade livsmedelskostnader 

under 2019 motsvarande 3 mkr. Denna andel beräknas vara Grundskoleförvaltningens 

andel av den ökade kostnaden – för 2019. Övrig merkostnad ingår i den fakturering 

som görs till Förskoleförvaltningen. 

Ingen kompensation beslutades för ökade kostnader i samband med årsbokslutet. 

 Det finns behov av fortsatt utredning av effekten utifrån införandet av 

distributionscentral. Främst arbetsmiljön i köken som har förändrats negativt och hittills 

inte inneburit det resurstillskott som estimerades i rapporten.  
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Yttrande över remiss Cykelstrategi - Borås Stad 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka Cykelstrategi för Borås Stad.         

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen. 

Nämnden är positiv till att staden får en övergripande cykelstrategi som sätter 

mål för cykelinsatser och ger en inriktning för arbete för ökad cykling. Stadens 

mål är mätbara och tidsatta. Cykelstrategin och cykelplanen är stadens viktigaste 

strategiska styrdokument för cykling. Cykelplanen beskriver genomförda, 

pågående och inplanerade infrastrukturåtgärder och investeringsinsatser. 

Nämnden är positiv till att i den strategiska planeringen beaktas i största 

möjligaste mån separata och sammanhängande cykelvägar. Detta är en viktig 

faktor för att öka säkerhet på cykelvägar och nå ut till grupper som inte cyklar 

idag.  

Nämnden anser angeläget att lyfta information och marknadsföring som viktiga 

faktorer för att öka intresse för cykling. Information och marknadsföring samt 

cykelvänlig infrastruktur spelar en viktig roll i att skapa en cykelvänlig kultur 

och uppmuntra till cykling.                

 

Ärende i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen. 

Nämnden är positiv till att staden får en övergripande cykelstrategi som sätter 

mål för cykelinsatser och ger en inriktning för arbete för ökad cykling. Stadens 

mål är mätbara och tidsatta. Cykelstrategin och cykelplanen är stadens viktigaste 

strategiska styrdokument för cykling. Cykelplanen beskriver genomförda, 

pågående och inplanerade infrastrukturåtgärder och investeringsinsatser. 

Nämnden är positiv till att i den strategiska planeringen beaktas i största 

möjligaste mån separata och sammanhängande cykelvägar. Detta är en viktig 

faktor för att öka säkerhet på cykelvägar och nå ut till grupper som inte cyklar 

idag.  

Nämnden anser det angeläget att lyfta information och marknadsföring som 
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viktiga faktorer för att öka intresse för cykling. Information och 

marknadsföring samt cykelvänlig infrastruktur spelar en viktig roll i att skapa en 

cykelvänlig kultur och uppmuntra till cykling. En idé som nämnden har är att 

det är möjligt att färgmarkera cykelvägar genom att måla cykelbanan i en 

enhetlig färg för att tydliggöra cykelstråken i Borås. Genom detta kan man ta 

bort osäkerheten mellan både gång och cykelvägar samt mellan biltrafik och 

cykelvägar. Det finns tillfällen då cykelvägen upphör eller byter sida på vägen då 

det inträffar att cyklisterna är osäkra på vart de ska fortsätta sin färd. 

Förenklingen av färgmarkeringen kommer även att fungera som 

marknadsföring för att locka fler att cykla då det blir överskådligt och enkelt att 

ta till sig informationen. Initialt skulle man kunna fokusera på cykelvägar som 

elever använder att ta sig till och från skolorna.   

Pågående arbete med kartläggning av trafiksäkerhet omkring skolor 

samt cykelfrämjande aktiviteter 

Grundskolenämnden har 2017-12-20 tillskrivit Tekniska förvaltningen kring en 

översyn av trafiksäkerheten omkring stadens grundskolor med tillhörande 

säkerhetshöjande åtgärder, om så behövs, samt rutiner som möjliggör att alla 

känner sig trygga på vägar till och från skola. I uppdraget ingår ett närmare 

samarbete mellan stadens berörda förvaltningar kring en idé om ”en säker 

skolväg” med utgångspunkten att alla elever och vårdnadshavare känner sig 

trygga på vägar till och från skola. Tekniska förvaltningen har gjort en översyn 

av trafiksäkerheten som kommer att presenteras under hösten 2020. 

Grundskolenämndens presidium har 2019-11-26 fått ett uppdrag att kartlägga 

hur trafikundervisningen i Borås stads grundskolor bedrivs och föreslå åtgärder 

i syfte att främja och stärka cykelfrämjande bland elever.  

 

Under hösten 2020 pågår ett projekt för mellanstadieelever som heter ”På egna 

ben”. På egna ben är en rolig utmaning för elever i årskurs 4-6 som pågår v. 38-

42. Bakom kampanjen står Västra Götalandsregionen samt Region Halland 

genom Hållbart resande Väst. Syftet med utmaningen är att lära elever om 

hållbara resvanor, hälsa och trafiksäkerhet. När eleverna tar sig till och från 

skolan genom att gå, cykla eller på andra sätt undvika bilen samlar de poäng 

tillsammans. Med sina poäng tävlar klassen mot andra deltagande klasser om 

fina priser.  

Antal anmälda skolor i Borås: 14 skolor, 42 klasser, 890 elever: Bodaskolan, 

Sandhultskolan, Engelbrektskolan, Erikslundskolan, Sandaredskolan, 

Asklandaskolan, Gånghesterskolan, Viskaforsskolan, Byttorpskolan, Hestra 

Midgårdskolan, Dalsjöskolan, Målsrydskolan, Myråsskolan och Fjärdingskolan.  

Läs mer på https://paegnaben.se/               

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Cykelstrategi för Borås Stad. 
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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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Bakgrund och syfte
Inriktningen för kommunens framtida användning av mark och vatten framgår av Översiktsplanen 
(ÖP) som antogs i april 2018. I denna konstateras att det behövs fördjupad kunskap inom bl a 
infrastruktur och trafik, och anger därför att ett fortsatt planeringsarbete inom dessa områden 
ska genomföras inom ramen för en trafikplan. 

FORTSATT ARBETE

• Trafikplan med fördjupning av den övergripande trafikstrukturen
samt förslag på åtgärder i väginfrastrukturen. Detta förvaltnings  
övergripande arbete har redan inletts inom Borås Stad och görs
med utgångspunkt i översiktsplanens strategier och i Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Norden Borås.

Tabell 1. Utdrag från kommunens Översiktsplan

ÖP:n beskriver en utvecklingsstrategi som omfattar nio övergripande strategier vilka ligger till 
grund i kommunens fortsatta planeringsarbete, bland annat i framtagandet av en trafikplan.

Trafikplanen ska omfatta samtliga trafikslag och infrastrukturen ska behandlas för varje enskilt 
trafikslag. Samtidigt krävs en helhetssyn så att trafikslagen samordnas där detta är lämpligt.

Kommunen har också beslutat att det ska tas fram en separat strategi för hur cykeltrafiken 
ska utvecklas, vilket är detta dokument.

I stadens vision och i ÖP:n anges tydligt att kommunen ska satsa på mer hållbara och yteffektiva 
färdmedel, bland annat cykel. Forskning1 visar att cykeln upptar knappt hälften så stor yta 
per resenär jämfört med bil. Det finns därför stora vinster att göra om fler väljer att cykla, 
vilket inte minst gäller markanvändningen. 

Resvaneundersökningar2 visar att invånarna i Borås använder cykel i lägre utsträckning jämfört 
med kommuner av samma storlek och även jämfört med riket som helhet. Studier3 har visat 
att det finns en stor potential för att fler ska cykla i Borås eftersom många har sitt arbete eller 
skola på cykelattraktivt avstånd. 

Cykelstrategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. Syftet 
är att utveckla cykelsystemet så att fler ska vilja använda cykel till sina resor.

Cykelstrategin är styrande för kommunens arbete med att utveckla cykling och vägledande 
i kontakter med Trafikverket och privata aktörer/vägföreningar.

Inriktningar för att utveckla cykeltrafiken
Sammanfattande erfarenheter från de städer som lyckats med att öka cyklingen visar att det 
finns flera gemensamma faktorer som bidragit till att göra cyklingen attraktiv. I vissa av dessa 
städer där det varit en nedåtgående cykeltrend under många år har trenden kunnat vändas. 
Vändningen har dock tagit tid och det har krävts målmedvetenhet och långsiktighet i detta 
arbete.

1 Transportökonomiskt Instittutt (TÖI), Oslo
2 Resvaneundersökning RVU 2015 Västtrafik, Västsvenska paketet 2017
3 VGR, Potentialstudie för cykling, april 2019
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Med utgångspunkt från andra städers erfarenheter som haft en positiv utveckling av cykling 
ska kommunens cykelarbete inriktas mot fyra insatsområden enligt punkterna nedan.

• Cykelinfrastruktur, inklusive parkering

• Drift- och underhåll

• Kommunikation och mobility management

• Stöd och tjänster

Cykelinfrastruktur inklusive parkering
En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja cykla är att det finns en cykel-
infrastruktur som uppfyller cyklistens behov utifrån flera aspekter. Det behövs ett perspektiv 
som innefattar hela resan. Detta innebär att det ska vara lätt att ta cykeln från bostaden, att 
kunna cykla på ett cykelvägnät som man upplever smidigt, framkomligt, säkert och tryggt 
och där det är möjligt att parkera i nära anslutning till målpunkten. 

Cyklisterna värderar högt ett cykelvägnät som är sammanhängande utan avbrott. Utformningen 
ska möta cyklisternas olika behov av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet. 

En väl utformad cykelinfrastruktur innebär att nät och parkering ges tillräckligt utrymme 
och utformas för att kunna möta cyklisternas varierande behov.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med:

Cykelvägnätet, genom att:

• Skapa sammanhängande nät.

• Skapa en tydlig struktur genom att indela cykelnätet i nätklasser.

Cykelparkering, genom att:

• Tillse att parkeringsbehovet tillgodoses generellt och specifikt för större målpunkter.

• Skapa en tydlig struktur genom att dela in parkeringarna i kategorier efter funktion.

Att som princip betrakta cykeltrafik som ett eget trafikslag i planeringen. 

• Detta innebär att det oftare, särskilt i de täta miljöerna, t.ex. kan finnas behov av 
separering. Dock, beroende på förutsättningar, kan cyklister och gångtrafikanter 
fortsatt integreras där det är lämpligt eller där det inte är möjligt av utrymmesskäl.

Trafiksäkerhet, genom att:

• Skapa säker cykeltrafik, framförallt i konfliktpunkter mellan cykel och motorfordon.

Drift och underhåll
För att ge cyklisterna en bekväm resa, som är trafiksäker och trygg, behöver cykelvägnätet 
ständig drift och underhåll. Driftsåtgärderna ska ge god standard under hela året. Det handlar 
exempelvis om att snöröja, röja undan grenar och buskage som skymmer sikt och att se till 
att belysningen fungerar. 

För att säkerställa en långsiktigt god standard behöver underhållsåtgärder utföras. Då handlar 
det exempelvis om asfaltering och underhåll av tunnlar.

Tekniska nämnden arbetar med att tillhandahålla ett cykelvägnät av god standard.
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Kommunikation och mobility management
En god och långsiktig dialog mellan kommunen och cyklisterna ökar möjligheterna till att 
utveckla cykelsystemet på ett effektivt sätt. För kommunen är det viktigt att kommunicera 
när utveckling av cykelsystemet sker, t.ex. när en utbyggnad eller förbättring har skett. 

Successivt när cykelsystemet utvecklas är det är av stor vikt att kommunicera detta till invånare. 
Likaså är cyklisternas synpunkter på cykelsystemet värdefull input både vad gäller kortsiktiga 
frågor såväl som input av mer strategisk karaktär. 

Mobility management innebär att påverka människor till att resa mer hållbart och med mer 
yteffektiva färdmedel.

Sammanfattningsvis behövs en fortsatt och utvecklad dialog med cyklisterna samt genom-
förande av information och kampanjer. Åtgärder inom kommunikation kan resultera i nya 
stöd och tjänster.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med att 

utveckla kommunikationen mellan kommunen och cyklisterna.

Stöd och tjänster
Inom detta insatsområde är fokus på själva resan i nuet. Genom att tillhandahålla olika former 
av stöd och tjänster kan cykelresan underlättas och cyklingen bli mer attraktiv. Kommunen 
använder och tillhandahåller redan idag olika typer av stöd och tjänster, vilka kan utvecklas och 
även nya kan prövas. Det kan exempelvis handla om att utveckla/införa stöd och tjänster som 
underlättar till att hitta till målpunkter, hitta till parkering, underlätta för enkel inrapportering av 
brister och att få hjälp med service.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med 
att fortsätta utveckla stöd och tjänster som underlättar för cyklisterna före, under och efter resan.

Mål
Kommunens mål för cykeltrafik är att cykelresornas andel ökar från tre procent4till tolv procent 
år 2040. Ett delmål är att andelen till 2030 ökar till nio procent som ungefär motsvarar dagens 
riksgenomsnitt.

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen antagit ett mål om att kollektivtrafikresorna 
ska utgöra 33 procent av alla motoriserade resor (med bil och buss).

Som framgår av diagrammen nedan innebär tolvprocents-målet tillsammans med 
kollektivtrafikmålet år 2040 att resorna till fots, cykel och kollektivtrafik utgör 55 procent 
och bilresorna 45 procent.

Figur 1.  Mål för andel cykelresor

 4 Enligt resvaneundersökning, RVU 2015, Västtrafik
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Genomförande 
Inriktningen som ges av cykelstrategin ska genomsyra övriga styrdokument som har koppling 
till cykel.

Kommunen kan informera och stödja vägföreningar i kommunens orter via de lokala ortsråden 
för att stärka utvecklingen av cykelvägnätet där kommunen inte är väghållare.

Prioritering av åtgärder
Utbyggnaden av cykelvägnätet bör präglas av att investeringsmedel används så effektivt som 
möjligt. En grundläggande princip är därför att åtgärder prioriteras där de ger störst nytta i 
förhållande till cykelflödena. Även där flödena är låga kan åtgärder bli aktuella givet att det 
finns en mycket stor nytta.

Som stöd för prioritering av åtgärder ges nedanstående vägledning.

• Genomför åtgärder där det finns eller kan förväntas höga cykelvolymer.

• Genomför åtgärder där det finns brister i trafiksäkerheten.

• Genomför fler åtgärder i samma stråk samtidigt för att nå synergieffekter.

Kommunens cykelarbete, samverkan och organisation
Samverkan
För att sprida kommunens inriktning, som läggs fast i cykelstrategin, är det av största vikt att 
Tekniska nämnden samverkar med kommunens nämnder och bolag. 

Ytterligare kommunikation och samarbete genomförs också med externa aktörer och andra 
myndigheter.

Fysisk planering
Det är av största vikt att cykelstrategin ligger till grund för kommunens planarbete, både på 
detaljerad och översiktlig nivå. Exempelvis är det viktigt att parkeringsreglerna samordnas 
med cykelstrategin.

Cykelstrategi
Ansvaret för att framtagande av kommunens cykelstrategi ligger hos Kommunstyrelsen. 
Cykelstrategin revideras vart fjärde år och antas av Kommunfullmäktige.

Riktlinjer för utformning av cykelsystemet
Tekniska nämnden ansvarar för att ta fram riktlinjer för utformning och funktion av kommunens 
cykelsystem. Detta dokument antas vart fjärde år.

Styrdokument som påverkas av cykelstrategin
Kommunen utarbetar ett flertal styrdokument som i större eller mindre grad påverkas av 
cykelstrategins inriktning. De styrdokument som bör nämnas är:

Cykelplan, tas fram av Tekniska nämnden vart annat år. Aktuell version antogs 2019-12-18 
och gäller t.o.m. år 2021.

Parkeringsstrategin, tas fram av Kommunstyrelsen vart fjärde år. Kommande version kommer 
att antas under 2021.

Parkeringsregler, tas fram av Samhällsbyggnadsnämnden vart fjärde år. Aktuell version antogs 
2016-11-24 och gäller t.o.m. år 2020.

Trafikplan, tas fram av Kommunstyrelsen vart fjärde år. Planen är under utarbetande.

Uppföljning 
Kommunstyrelsen är ansvarig för en övergripande uppföljning av färdmedelsfördelningens 
utveckling och kommer därmed även specifikt följa upp målet för cykelresornas andel av alla resor.
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2017-00260 

  

 

 

Remiss: Cykelstrategi 

Stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag till Cykelstrategi som nu sänds på 

remiss. Den politiska beredningen i Kommunstyrelsen hanteras efter remissen. 

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Miljö- och konsumentnämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Fritids- och folkhälsonämnden 

6. Lokalförsörjningsnämnden 

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

8. Servicenämnden 

9. Trafikverket 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-10-15. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se Ange 

diarienummer KS 2017-00260  och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057
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Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa sammanträdestider 2021 för Grundskolenämnden enligt upprättat 

förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden håller sina sammanträden under följande dagar 2021: tisdagar 
26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11 samt 14/12.  
Ordinarie sammanträde börjar kl. 18.00. Nämnden har förmöten vid samtliga 

tillfällen som börjar kl. 17.00.                

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut sammanträdesdagar 2021. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende Grundskolenämnden 
2020-10-10 
 
 
Initiativärende: Förstärkt belysning på de skolgårdar där behov finns ur trygghetssynpunkt 
 
Ideligen sker det nya upptäckter av narkotika på lekplatser samt skol-/förskolgårdar och 
ungdomsgängen tar över dessa miljöer så snart det börjar skymma. Ofta sker även 
förstörelse av byggnader och leksaker. Detta är utemiljöer som är skapta för barn och där 
det är tänkt att barn tryggt ska kunna vistas. Det är en mycket oroande utveckling. 
Belysningen på flertalet gårdar är idag svag och undermålig med flera mörka hörn. På många 
av kommunens lekplatser finns ingen belysning alls. Ett sätt att mota bort den eskalerande 
kriminaliteten från dessa platser och därmed trygga barnens miljö är genom 
trygghetsskapande belysning. Detta skulle dessutom bidra till att vårdnadshavare på ett 
enklare sätt skulle kunna aktivera sina barn utomhus under årets alla årstider, samt trygga 
närliggande miljö för alla stadens invånare. 
 
 
Grundskolenämnden föreslås besluta: 
Att uppmärksamma Tekniska nämnden på behovet av att förstärka belysningen på de 
skolgårdar som upplevs otrygga. 
 
 
Anette Arvidsson (KD)   Ulf Sjösten (M) 
 
Ted Thilander (KD)   Martin Nilsson (M) 
 
    Saveta Olsén (M) 
  
    Elvira Löwenadler (M) 
 
 
 
 

 



Borås Stad 
Grundskolenämnden  

   2020-10-20 
Initiativärende 

 
 

 

 

Möjliggör bruket av narkotikahundar 
Narkotikahandeln, som är de kriminella gängens inkomstkälla, är ett allt växande 
samhällsproblem och socialtjänsten runtom i landets kommuner vitnar om samma problem: 
gängen utnyttjar allt yngre att utföra sitt vedervärdiga förvärv. Barn i nio-, tioårsåldern 
fångas upp av kriminella gäng och låter dem agera kurirer i den växande och smutsiga 
droghandeln. Även i Borås är det här ett växande problem. Marianne Gunnarsson, chef för 
barn och unga i Borås, säger till TT att socialtjänsten i Borås märker hur gängkriminella 
rekryterar allt yngre langare till droghandeln. 
 
I Borås Tidning kunde vi den 5 oktober 2020 läsa att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 
vill initiera ett arbete där alla skolor, förskolor och grundskolor, i Borås ska nyttjas för att öva 
polishundar i att finna narkotika. Syftet är fler drogbeslag och en tryggare skolmiljö både 
dagtid och under kvällar och helger. Det är glädjande att våra tjänstemän nu tar ett beslut 
som går i linje med vår vision. Sverigedemokraterna har sedan länge föreslagit brukandet av 
narkotikahundar på våra skolor. 
 
Enligt Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle krävs för en brottsförebyggande insats med 
narkotikahund att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans lokaler. Elever och 
föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma. 
(Källa: https://www.narkotikafriskola.se/databank/narkotikahundar-33427267) 
 
Med anledning av ovan information yrkar Sverigedemokraterna,  
 

att:  Grundskoleförvaltningen ser över juridiska sakförhållandena som är relaterat 
till frågan. 

att Grundskoleförvaltningen göra en översyn av verksamheternas aktuella och 
berörda policydokument/ordningsregler.  

 

att Grundskoleförvaltning initierarar arbetet med att revidera berörda dokument 
så att bruket av narkotikahundar möjliggörs på samtliga grundskoleenheter. 

 

 

 

Anders Alftberg(SD)    Martin Sörbom(SD) 

Ledamot     Ersättare 
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Anmälningsärenden per oktober 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2020-00108 

Beslut från Skolinspektionen dnr 2020-00070 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-09-30—2020-10-16 

Avstängningar perioden oktober 2020 

Elevernas frånvaro per september 2020               

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per oktober 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Grundskolenämnden 
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Delegationsbeslut per oktober 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

1. Grundskola 

. Inkomna överklaganden skolplacering perioden oktober 2020 

Laglighetsprövningar skolplacering per oktober 2020 

2. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2020-00015 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-09-30— 

2020-10-20 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2020-09-30—2020-10-20 

3. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden oktober 2020 

4. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2020-09-30—

2020-10-20 

5. Personal 

6. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 2020-09-30—

 2020-10-20 

 

Övriga delegationsbeslut 

7. Avslagsbeslut skolskjuts september 2020 Dnr 2020-00021               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per oktober 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


