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Tillfälliga regler för över- och 
underskottshantering  

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

1. Grundskolenämnden fastställer avskrivning av underskott i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

2. Grundskolenämnden fastställer komplettering av ekonomistyrningsregler i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 
Nuvarande regler för ekonomistyrning där historiska underskott följer med enheten kan 

försvåra omställning till en ny skolenhetsorganisation. Med anledning av detta har 

förvaltningen tagit fram förslag på tillfälliga regler för ekonomistyrning.  

I ärendet beskrivs grundskoleförvaltningens förslag till tillfälliga regler för hantering av 

över- och underskott till och med bokslut 2020. Från och med 2021 gäller ordinarie 

ekonomistyrningsregler avseende över- och underskott.   

I rapporten beskrivs skolornas ekonomiska nuläge, förhållningsregler samt förslag till 

tillfälliga regler för över- och underskottshantering. Alternativen analyseras utifrån tre 

frågeställningar; vilka planeringsförutsättningar skapas för nya skolenheter, hur påverkas 

förvaltningens möjlighet till ekonomisk stabilitet samt hur påverkas bidrag på lika villkor.  

Förvaltningens bedömning är att avskrivning av upparbetade underskott till och med 

bokslut 2020 skapar bäst förutsättningar för den nya skolorganisationen. För att inte ge 

avkall på förvaltningens ekonomiska stabilitet föreslås även komplettering av befintliga 

ekonomistyrningsregler.        

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den samlade bedömningen är att avskrivning av underskott till och med bokslut 2020 ger 

goda ekonomiska förutsättningar för nämndens skolor och grundsärskolor. Genom att 

underskott skrivs av påverkas inte kalenderåret 2021 av varken 2019 eller 2020 års 

resultat för de kommunala skolorna. Det innebär att kravet på att återställa 2019 och 2020 

års underskott med 2021 års elevpeng tas bort. Effekten blir att skolor med underskott får 

goda ekonomiska förutsättningar samt förenklar omställningen till ny organisation. 

Nybildade skolenheter kan därmed fokusera på planeringen framåt.  

Förslaget innebär att skolenheter har 84 Mkr och grundsärskolor har 27 Mkr att nyttja 

kommande år. 
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Förslaget om att komplettera befintliga ekonomistyrningsregler gör att förvaltningen kan 

bibehålla en ekonomi i balans.  

Eftersom enbart underskott skrivs av behöver förvaltningen årligen ha möjlighet att 

finansiera eventuella uttag av tidigare års överskott. På grund av detta föreslås ett maxtak 

införas för uttag av överskott. Om kompletteringen av ekonomistyrningsreglerna inte 

genomförs riskerar förvaltningen hamna i en situation där tidigare års upparbetade 

överskott inte kan finansieras.    

Bokslutsavstämning för 2019 och 2020 är genomförd och visade att förvaltningen som 

huvudman inte förbrukat mer resurser än vad som tilldelats de fristående skolorna. Detta 

innebär att avskrivningen av över- och underskott inte generar extra ersättning till 

fristående skolor. I och med att bokslutsavstämning görs för varje kalenderår kan 

nyttjande av tidigare års upparbetade överskott leda till att kommunala skolor använder 

ekonomiska resurser utöver tilldelad budget. Detta kan leda till att förvaltningen under ett 

enskilt år behöver kompensera fristående skolor utöver beslutade ersättningsbelopp.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Genom att avskriva upparbetade underskott får skolorna goda förutsättningar att gå in i 

den nya skolorganisationen. Istället för att planera återställandet av historiska underskott 

kan fokus läggas på att förbättra skolkvaliteten.   

Samverkan 
Information och dialog har skett på utskottet för organisation och budget den 18 januari. 

Samverkan på FSG den 1 februari.  

Bilagor 
1. Tillfälliga regler för över- och underskottshantering 

2. Över. och underskott per skolområde 

3. Över- och underskott grundsärskola 
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Ärendet  
Tjänsteutlåtandet innehåller förslag till beslut för tillfälliga regler för hantering av över- 

och underskott till och med bokslut 2020 samt förslag till komplettering av befintliga 

ekonomistyrningsregler.   

Ärendets bakgrund  
Nuvarande regler för ekonomistyrning där historiska underskott följer med enheten kan 

försvåra omställning till en ny skolenhetsorganisation. Med anledning av detta har 

förvaltningen tagit fram förslag på tillfälliga regler för ekonomistyrning som ger rektor 

goda planeringsförutsättningar i den nya organisationen, utan att ge avkall på 

förvaltningens stabilitet och principen om bidrag på lika villkor.  
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1 Bakgrund & syfte 
På grund av omorganiseringen av skolenheterna, som genomförs under 2021, 

undersöker denna rapport hur tidigare skolorganisations upparbetade resultat 

kan hanteras för att skapa goda förutsättningar i den nya skolorganisationen.  

I detta avsnitt beskrivs bakgrund, syfte samt skolornas ekonomiska nuläge. 

1.1 Skolenhetsutredningen och 
implementering av ny skolorganisation  
Skolenhetsutredningens förslag på ny skolorganisation implementeras hösten 

2021. Det innebär att den nuvarande skolorganisationen ersätts med en ny 

skolenhetsorganisation och en ny ledningsstruktur. 

Målet med ny skolenhetsorganisation är att skapa en långsiktigt hållbar 

organisering av skolenheterna som ger bästa möjliga förutsättningar för 

skolorna att nå målen 

• ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers 

lärande 

• tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och 

elevers kunskapsresultat  

• ökad likvärdighet mellan skolor 

1.2 Problembeskrivning och syfte 
I nuläget finns det risk att befintliga ekonomistyrningsregler för över- och 

underskott försvårar övergången till ny organisation för de skolor som har ett 

ackumulerat underskott från 2019.  

Syftet är därmed att ta fram tillfälliga regler som skapar goda 

planeringsförutsättningar för de nya skolenheterna, utan att ge avkall på 

förvaltningens ekonomiska stabilitet och bidrag på lika villkor.  

1.3 Skolornas ekonomiska läge 
För att få en bra bild av skolornas ekonomiska läge har nuvarande skolors 

resultat översatts till de nya skolområdena som ska vara på plats i juli 2021. 

Översatt från bokslut 2019 hade 54 skolområden ett underskott på sammanlagt 

159 Mkr och 17 skolområden hade ett överskott på sammanlagt 20 Mkr. 

Översatt från bokslut 2020 har 9 skolområden ett underskott på sammanlagt 10 

Mkr och 62 skolområden har ett överskott på sammanlagt 121 Mkr. 

Om man adderar bokslutet för 2019 med bokslutet för 2020 per skolområde, har 

36 skolområden ett sammanlagt underskott på 112 Mkr, och 35 skolområden 

har ett sammanlagt överskott på 84 Mkr (Se bilaga 1). 
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Grundsärskolorna har inte inkluderats i sammanställningen ovan på grund av att 

resurser inte kan omfördelas mellan olika verksamhetsformer. Anledningen till 

detta är att omfördelning mellan verksamhetsformer påverkar bidrag på lika 

villkor. Nedan visas en separat sammanställning för grundsärskolans enheter 

som enbart avser 2020 på grund av att resursfördelningsmodellen fastställdes 

först under hösten 2019.  

Utifrån bokslut 2020 hade 12 grundsärskolor ett underskott på sammanlagt 4 

Mkr och 20 grundsärskolor ett överskott på sammanlagt 27 Mkr.  

2 Förhållningsregler 
I detta avsnitt beskrivs förhållningsregler som förvaltningen behöver beakta i 

sin analys av tillfälliga regler inför omorganisering. Reglerna nedan är utifrån 

kommunfullmäktiges regelverk, grundskolenämndens ekonomistyrningsregler 

samt ersättningsregler till fristående skolor.  

2.1 Eget kapital 

Det huvudsakliga syftet med nämndens eget kapital är att möjliggöra långsiktigt 

ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar 

kan överbryggas. Nämnden kan besluta om att ianspråkta eget kapital.  

Nämnden bör sträva efter att ha ett eget kapital i nivå som motiveras utifrån 

verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden verkar. Nämnden 

ska därför årligen aktivt värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och 

väsentlighetsperspektiv och skriftligen motivera en rimlig nivå på eget kapital. 

Eget kapital som överstiger denna nivå ska återredovisas till kommunstyrelsen. 

I detta sammanhang måste nämnden beakta de av kommunfullmäktige 

beslutade riktnivåer som gäller för samtliga nämnder. 

 

Enligt kommunfullmäktiges regler är det enbart nämnden som kan föreslå och 

besluta om användandet av eget kapital. Nämndens beslut måste dock hålla sig 

inom den generella riktnivån som fastställs årligen. Om nämndens begäran att 

använda eget kapital överstiger riktnivån måste beslutet fattas av 

kommunfullmäktige. Idag har grundskoleförvaltningen ett eget kapital på 80 

Mkr, vilket motsvarar ca 1procent av kommunbidraget. Utav det egna kapitalet 

har nämnden rätt att ta i anspråk ett belopp som motsvarar 0,5 procent av 
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kommunbidraget, vilket motsvarar 40 Mkr. Om nämnden vill använda en större 

del av det egna kapitalet krävs beslut i kommunstyrelsen (Dnr: 0860/16).   

2.2 Riskhantering i grundskolans budget  
Utöver det egna kapitalet budgeteras en lednings- och styrningsbudget årligen 

för att säkerställa att förvaltningen har en ekonomi i balans. Lednings- och 

styrningsbudgeten är kopplad till befolkningsansvaret och ska täcka oförutsedda 

händelser som kan uppstå under året. Riktnivån för budgeten är cirka 1 procent 

av kommunbidraget.  

 

2.3 Hantering av över- och underskott över 
årsskiften i grundskoleförvaltningen 
Syftet med att föra över- och underskott från ett år till ett annat är att få ett 

effektivt tänkande i verksamheterna som innebär ett långsiktigt planerande och 

agerande. För att omfattas av hantering av över- och underskott gäller att 

enheten omfattas av resursfördelningsmodellen för grundskola eller 

grundsärskola.    

Enheternas årsresultat förs över till respektive resultatenhet i sin helhet.  

Återställande av resultat över årsskiften  

• Om resultatenhetens årsresultat är negativt ska beloppet återbetalas 

inom en rullande treårsperiod.   

• Åtgärder för återställande av negativt årsresultat ska dokumenteras i 

rapporten ”Ekonomisk månadsuppföljning” i Stratys efter färdigställt 

årsbokslut och senast siste januari kommande år.  

Utnyttjande av upparbetat resultat över årsskiften 

• Utnyttjandet av upparbetat positivt årsresultat får förbrukas 

efterföljande år.   

• Vid utnyttjande av upparbetat årsresultat dokumenteras detta i rapporten 

”Ekonomisk månadsuppföljning” i Stratys i samband med 

budgetarbetet inför nästkommande år. 

Begränsningsregler över- och underskott över årsskiften 

• Förvaltningen har diskuterat att införa begränsningsregler avseende 

överföring av årsresultat och kommit fram till att detta inte ska införas i 

nuläget. Förvaltningen kommer att följa och utvärdera hanteringen 

årligen. 
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2.4 Bokslutsavstämning 

Varje år ska förvaltningen i samband med årsbokslut stämma av beslutade 

ersättningsbelopp till enskilda huvudmän mot faktiskt ekonomiskt utfall i den 

kommunala verksamheten. Om det visar sig att den kommunala verksamheten 

förbrukat mer resurser än budgeterat ska fristående skolor kompenseras med 

motsvarande andel (Dnr: N609-4410/19).   

3 Tillfälliga regler inför 
omorganisering  
Nedan beskrivs olika tillvägagångssätt för att skapa förbättrade ekonomiska 

planeringsförutsättningar i ny skolorganisation. Analysen av de olika 

tillvägagångsätten och dess konsekvenser är genomförd utifrån tre 

frågeställningar; vilka planeringsförutsättningar skapas för nya skolenheter, hur 

påverkas förvaltningens möjlighet till ekonomisk stabilitet samt hur påverkas 

bidrag på lika villkor.  

Tillvägagångssätten är av engångskaraktär och därefter gäller tidigare beslutade 

ekonomistyrningsregler. Utifrån över- och underskott som presenterades per 

skolområde och grundsärskola i avsnitt 1.3 har följande förslag tagits fram.  

1. Ackumulerat över- och underskott avseende bokslut 2019 skrivs av. 

Ackumulerat över- och underskott avseende 2020 skrivs inte av. 

 

2. Ackumulerat underskott från och med bokslut 2019 till och med 2020 

skrivs av. Ackumulerat överskott från och med bokslut 2019 till och 

med 2020 skrivs inte av. 

 

3. Storleken på ackumulerat över- och underskott från och med 2019 till 

och med bokslut 2020 begränsas. Begränsningen kan innebära att 25-75 

procent av över- och underskott skrivs av.     

3.1 Konsekvensanalys  
1. Ackumulerat över- och underskott avseende bokslut 2019 skrivs av. 

Ackumulerat över- och underskott avseende 2020 skrivs inte av. 

Bokslutsavstämning för 2019 och 2020 är genomförd och visade att 

förvaltningen som huvudman inte förbrukat mer resurser än vad som tilldelats 

de fristående skolorna. Detta innebär att avskrivningen av över- och underskott 

inte generar extra ersättning till fristående skolor.  

Genom att både över- och underskott skrivs av påverkas inte kalenderåret 2021 

av 2019 års resultat för de kommunala skolorna. Det innebär att kravet på att 

återställa 2019 års underskott med 2021 års elevpeng tas bort. Skolor med 

ackumulerat överskott får därmed inte med sig extra medel som upparbetats 

2019. En direkt effekt blir således att de ekonomiska förutsättningarna för 
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samtliga skolor med över- och underskott som avser 2019 förändras, eftersom 

förslaget på hanteringen avviker från nuvarande ekonomistyrningsregler.  

Skolor med ackumulerat underskott behöver inte planera för återställning av 

underskott och fokus kan riktas på framtiden, medan skolor med ackumulerat 

överskott kan behöva avstå från att genomföra planerade aktiviteter. 

Avskrivning av överskott missgynnar skolor som har arbetat med sin 

organisation för ekonomi i balans och därmed skapat utrymme att göra 

planerade aktiviteter i framtiden.  

Upparbetat över- och underskott för 2020 förs med till kalenderåret 2021. 

Utifrån 2020 års resultat innebär det att 9 skolområden ska återställa ett 

sammanlagt underskott på 10 Mkr under kommande 3 år. För de 62 

skolområden som har ett överskott innebär det ett överskott på sammanlagt 121 

Mkr att nyttja kommande år.  

Förvaltningen behöver vara förberedd på att skolor med överskott, som avser 

2020, kan komma att nyttja detta under 2021. I ett scenario då skolor använder 

överskott, samtidigt som andra skolor har underskott, kan effekten bli ett stort 

underskott för utbildningsområdena som helhet. Om detta uppstår kan 

fristående skolor behöva kompenseras motsvarande den del som skolorna 

utnyttjat utöver tilldelad budget. Sammantaget kan detta leda till att 

förvaltningens ekonomi i balans äventyras.  

2. Ackumulerat underskott från och med bokslut 2019 till och med 2020 

skrivs av. Ackumulerat överskott från och med bokslut 2019 till och 

med 2020 skrivs inte av. 

Bokslutsavstämning för 2019 och 2020 är genomförd och visade att 

förvaltningen som huvudman inte förbrukat mer resurser än vad som tilldelats 

de fristående skolorna. Detta innebär att avskrivningen av över- och underskott 

inte generar extra ersättning till fristående skolor.  

Genom att underskott skrivs av påverkas inte kalenderåret 2021 av varken 2019 

eller 2020 års resultat för de kommunala skolorna. Det innebär att kravet på att 

återställa 2019 och 2020 års underskott med 2021 års elevpeng tas bort. 

Effekten av detta alternativ blir att skolor med underskott får goda ekonomiska 

förutsättningar samt förenklar omställningen till ny organisation. Nybildade 

skolenheter kan därmed fokusera på planeringen framåt.  

Skolor med ackumulerat överskott ges även goda ekonomiska förutsättningar då 

överskott följer med till kalenderåret 2021. Skolor med överskott kommer 

utifrån detta förslag att ha bättre förutsättningar att ställa om till ny organisation 

jämfört med de skolor som får sitt underskott avskrivet.  

Förvaltningen behöver dock vara förberedd på att skolor med överskott som 

avser 2019 och 2020 kan förbrukas under 2021. I ett scenario då skolor utnyttjar 

överskott, samtidigt som andra skolor har underskott, kan effekten bli ett stort 

underskott för utbildningsområdena som helhet. Om detta uppstår kommer 

fristående skolor att behöva kompenseras motsvarande den del som skolorna 

utnyttjat utöver tilldelad budget. Sammantaget kan detta leda till att 

förvaltningens ekonomi i balans äventyras.  
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Gemensamt för alternativ 1 och 2 är att förvaltningen bör antingen reservera 

medel i budget motsvarande innestående överskott, eller införa 

begränsningsregler för uttag av innestående överskott. Görs inte detta finns 

risken att förvaltningen inte klarar av att bibehålla en ekonomi i balans om ett 

större antal skolor väljer att utnyttja sitt överskott. En nackdel med att reservera 

medel i budgeten för att täcka eventuella uttag av överskott är det kan ge en 

negativ effekt på elevpengen för kommunala skolor. Här behöver det göras en 

avvägning för att ge bästa möjliga förutsättningar för stadens skolor, samtidigt 

som förvaltningens ekonomiska stabilitet kan bibehållas.  

För att underlätta för förvaltningens ekonomistyrning bör skolor uppge i 

samband med delårsbokslut augusti hur mycket av upparbetat resultat som är 

tänkt att förbrukas under nästkommande kalenderår. På så sätt minskar risken 

att förvaltningen budgeterar en för hög nivå av säkerhet för uttag av upparbetat 

resultat, och mer medel kan istället gå ut i elevpeng.  

3. Storleken på ackumulerat över- och underskott från och med 2019 till 

och med bokslut 2020 begränsas. Begränsningen kan innebära att 25-75 

procent av över- och underskott skrivs av.     

Genom att varken över- eller underskott skrivs av i sin helhet görs en mindre 

förändring av nuvarande ekonomistyrningsregler och därmed också en mindre 

förändring av skolornas ekonomiska planeringsförutsättningar. Begränsning av 

storleken för över- och underskott är en kompromisslösning som tar hänsyn till 

skolenhetsutredningens intentioner, om att skapa goda 

planeringsförutsättningar, samtidigt som avkall inte ges på förvaltningens 

ekonomi och bidrag på lika villkor. 

Skolor med ackumulerat underskott ska utifrån detta alternativ delvis fortsätta 

arbetet med att återställa tidigare års underskott. Det innebär att kravet att 

återställa tidigare års underskott sänks, vilket skapar bättre ekonomiska 

förutsättningar än nuvarande ekonomistyrningsregler. Övergången till ny 

organisation försvåras något då vissa skolor bär med sig ett underskott att arbeta 

med under 2021. 

Skolor med ackumulerat överskott kommer fortsatt att ha goda ekonomiska 

förutsättningar in i den nya organisationen, dock kommer förutsättningarna vara 

något försämrade mot nuvarande regler. När en del av överskottet får bäras med 

innebär det att planerade aktiviteter kan behövas ställas in helt eller delvis.  

Detta alternativ innebär något bättre förutsättningar för förvaltningens 

ekonomiska stabilitet då både över- och underskott förs med. Vissa skolor 

kommer att behöva lämna ett överskott för att återställa tidigare års underskott, 

vilket balanserar upp de skolor som ämnar att använda tidigare års upparbetade 

överskott. Dock behöver förvaltningen vara förberedd på att skolor med 

överskott kan komma att förbruka dessa innestående medel under 2021. I ett 

scenario då skolor utnyttjar överskott, samtidigt som andra skolor inte uppfyller 

kravet på att återställa underskott, kan effekten bli ett stort underskott för 

utbildningsområdena som helhet. Om detta uppstår kommer fristående skolor 

att behöva kompenseras motsvarande den del som skolorna utnyttjat utöver 

tilldelad budget.  
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[Underrubrik]  

Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen [Publiceringsdatum] 

I samband med övergången till ny skolenhetsorganisation bör storleken av 

begränsningen bedömas utifrån; 

• Ekonomiska förutsättningar som skapas för skolor i den nya 

organisationen 

• Förvaltningens ekonomiska stabilitet och bidrag på lika villkor 

4 Slutsats 
Förvaltningens rekommendation är att gå vidare med alternativ 2 (se nedan) då 

det skapar goda planeringsförutsättningar för samtliga skolenheter.  

• Ackumulerat underskott från och med bokslut 2019 till och med 2020 

skrivs av. Ackumulerat överskott från och med bokslut 2019 till och 

med 2020 skrivs inte av.  

Utifrån nuvarande regler finns en inbyggd balans då upparbetat negativ resultat 

ska återställas samtidigt som upparbetat positivt resultat kan utnyttjas. När 

denna balans förändras krävs begränsningsregler för att förvaltningen ska kunna 

bibehålla en ekonomi i balans över tid. Utifrån förvaltningens förslag kommer 

ett överskott om 112 Mkr finnas att nyttja kommande år för skolor och 

grundsärskolor. 

Förvaltningen föreslår att alternativ 2 kompletteras med begränsningsregler för 

maximalt uttag av överskott per år som skrivs in i ordinarie 

ekonomistyrningsregler. Begränsningen för maximalt uttag av upparbetat 

överskott länkas till nämndens möjlighet att utnyttja eget kapital, för att inte 

riskera att utnyttja mer resurser än vad nämnden förfogar över. För att 

underlätta för förvaltningens ekonomistyrning, bör skolor uppge i samband med 

delårsbokslut augusti hur stor andel av upparbetat resultat som planeras att 

utnyttjas under nästkommande kalenderår.  

Bidrag på lika villkor beaktas genom befintlig rutin och extra kompensation 

betalas ut om grundskoleförvaltningen som huvudman utnyttjar mer resurser än 

budgeterat. Detta kan uppstå kommande år när skolor använder tidigare års 

överskott och därmed förbrukar mer ekonomiska resurser än vad som tilldelats. 

Över tid behöver förvaltningen utreda möjligheten att bokföra över- och 

underskott på balansräkningen per enhet för att minska påverkan på 

förvaltningens ekonomiska stabilitet, från år till år. 

 

 



Utbildningsområde Skolområde Skolenhet Resultat 2019 Resultat 2020 Netto 2019-2020

Centrum -28 861 22 990 -5 871

01 Centrum 180 2 910 3 090

Rosendalsskolan F-6 180 2 910 3 090

02 Centrum -683 2 348 1 665

Torpaskolan F-9 -683 2 348 1 665

03 Centrum -1 708 2 295 587

Kålltorpsskolan 4-9 -1 708 2 295 587

04 Centrum -3 161 3 086 -75

Härlandatjärnskolan F-9 0 -346 -346

Kärralundsskolan F-9 147 1 862 2 009

Parkskolan F-3 -3 308 1 570 -1 738

05 Centrum -424 3 396 2 971

Skårsskolan F-6 -424 3 396 2 971

06 Centrum -2 048 725 -1 322

Gustaviskolan F-5 372 376 748

Johannebergsskolan Estetiska F-6 -1 348 78 -1 270

Johannebergsskolan Montessori F-5 -1 125 -155 -1 280

Montessoriskolan Elyseum 6-9 54 426 480

07 Centrum 500 3 491 3 990

Guldhedsskolan F-9 744 2 944 3 687

Landalaskolan F-3 -707 373 -335

Mossebergsskolan F-2 463 174 638

08 Centrum -1 747 1 878 131

Annedalsskolan F-6 -357 1 101 744

Hagaskolan F-5 -1 390 777 -613

09 Centrum -7 746 -3 324 -11 070

Nordhemsskolan F-9 -7 746 -3 324 -11 070

10 Centrum -2 391 919 -1 471

Kungsladugårdsskolan F-6 -2 391 919 -1 471

11 Centrum 46 714 760

Sannaskolan F-9 46 714 760

12 Centrum -5 074 -1 046 -6 120



Karl Johansskolan F-6 -5 074 -1 046 -6 120

13 Centrum -175 419 244

Fjällskolan F-6 -175 419 244

14 Centrum 67 1 228 1 295

Oscar Fredriksskolan F-6 67 1 228 1 295

15 Centrum -2 724 833 -1 891

Lundenskolan F-9 -2 724 833 -1 891

16 Centrum -1 772 3 117 1 346

Bagaregårdsskolan F-6 -214 475 261

Ånässkolan F-6 -1 558 2 642 1 084

Hisingen -46 438 35 132 -11 306

01 Hisingen -1 828 2 609 780

Kärraskolan F-9 -1 828 2 609 780

02 Hisingen -3 938 1 641 -2 298

Klarebergsskolan F-9 -3 938 1 641 -2 298

03 Hisingen -1 643 -213 -1 856

Backaskolan F-6 -874 -632 -1 506

Ellen Keyskolan F-6 -544 1 214 670

Skälltorpsskolan 7-9 -225 -795 -1 020

04 Hisingen -1 109 -353 -1 462

Brunnsboskolan F-9 -1 109 -353 -1 462

05 Hisingen -3 613 5 022 1 410

Bjurslättsskolan F-6 -3 613 5 022 1 410

06 Hisingen -499 1 027 528

Rambergsskolan F-6 -499 1 027 528

07 Hisingen -4 962 -10 -4 972

Bräckeskolan F-6 -1 407 1 740 334

Taubeskolan F-6 -3 555 -1 750 -5 306

08 Hisingen 353 830 1 183

Herrgårdsskolan F-6 473 1 445 1 918

Santosskolan 7-9 -119 -616 -735

09 Hisingen -1 575 4 966 3 390

Hjuviksskolan F-3 115 869 985



Hällsviksskolan F-3 223 584 807

Nordlyckeskolan 7-9 -108 1 134 1 026

Skutehagsskolan F-6 -1 806 2 378 572

10 Hisingen -3 286 695 -2 591

Noleredsskolan F-6 -1 929 254 -1 675

Snäckebergsskolan F-3 -1 357 441 -916

11 Hisingen -4 794 1 282 -3 512

Torslandaskolan 7-9 -2 706 2 031 -674

Torslandaskolan F-6 -2 089 -749 -2 838

12 Hisingen -2 829 2 255 -574

Lillebyskolan F-6 -2 510 2 190 -321

Älvegårdsskolan F-3 -319 65 -253

13 Hisingen -1 358 2 688 1 329

Björlandaskolan F-6 -2 005 1 281 -724

Lilla Trulsegårdsskolan F-3 15 341 356

Trulsegårdsskolan 7-9 632 1 066 1 698

14 Hisingen -1 266 1 003 -264

Bärbyskolan F-6 -1 251 106 -1 145

Skogomeskolan F-6 -15 897 881

15 Hisingen -1 738 1 356 -382

Glöstorpsskolan 7-9 -185 -73 -258

Gunnestorpsskolan F-6 -2 140 881 -1 259

Tångenskolan F-6 587 548 1 135

16 Hisingen -1 789 194 -1 595

Kärrdalsskolan F-5 -105 423 319

Lerlyckeskolan F-6 -1 684 -230 -1 914

17 Hisingen -795 1 953 1 158

Toleredsskolan F-9 -795 1 953 1 158

18 Hisingen -610 2 253 1 643

Jättestensskolan F-9 -610 2 253 1 643

19 Hisingen -2 205 376 -1 829

Landamäreskolan F-3 -343 1 537 1 193

Svartedalsskolan 4-9 -1 861 -1 161 -3 022



20 Hisingen -3 514 3 384 -130

Nya skolan Länsmansgården F-3 258 1 987 2 245

Sjumilaskolan F-9 -3 772 1 397 -2 375

21 Hisingen -3 500 1 313 -2 187

Ryaskolan F-9 -3 500 1 313 -2 187

22 Hisingen 61 863 924

Svenska Balettskolan 61 863 924

Nordost -44 830 27 140 -17 689

01 Nordost -6 248 92 -6 157

Bergumsskolan F-9 -5 668 104 -5 565

Björsaredsskolan F-3 254 -130 123

Gunnilseskolan F-6 -833 118 -715

02 Nordost -2 224 876 -1 348

Backegårdsskolan F-6 -2 108 -90 -2 198

Solbackeskolan F-6 -116 966 850

03 Nordost 871 1 239 2 110

Gärdsmosseskolan F-6 587 252 839

Sandeklevsskolan F-9 284 987 1 271

04 Nordost -1 444 6 063 4 618

Bergsjöskolan F-9 -1 444 6 063 4 618

05 Nordost -3 020 1 261 -1 759

Fjällboskolan F-5 -3 020 1 261 -1 759

06 Nordost -3 622 1 098 -2 524

Kvibergsskolan F-9 -3 622 1 098 -2 524

07 Nordost -6 193 -10 -6 202

Gamlestadsskolan F-9 -6 193 -10 -6 202

08 Nordost 315 2 036 2 351

Gärdsåsskolan 4-9 2 152 1 438 3 590

Ramsdalsskolan F-3 -1 837 598 -1 239

09 Nordost 649 -286 362

Talldungeskolan F-3 903 -148 755

Utmarksskolan 4-9 -255 -138 -393

10 Nordost 892 3 012 3 904



Lärjeskolan F-9 892 3 012 3 904

11 Nordost -3 341 1 898 -1 443

Bergsgårdsskolan F-6 -2 940 -771 -3 712

Eriksboskolan F-6 -401 2 670 2 269

12 Nordost -10 066 299 -9 766

Emmaskolan F-3 328 766 1 094

Hammarkullsskolan F-3 -5 145 397 -4 748

Nytorpsskolan 4-9 -5 248 -864 -6 112

13 Nordost -8 940 1 577 -7 363

Gunnaredsskolan F-3 -1 709 782 -926

Rannebergsskolan F-3 -2 727 1 784 -944

Vättleskolan 4-9 -4 504 -990 -5 493

14 Nordost 605 5 536 6 140

Gårdstensskolan 4-9 1 988 4 078 6 066

Långmosseskolan F-3 -1 383 1 458 75

15 Nordost -2 029 2 415 386

Lövgärdesskolan 4-9 -579 539 -40

Rävebergsskolan F-3 -1 381 1 003 -378

Tretjärnsskolan F-3 -69 873 804

Sydväst -20 461 26 129 5 668

01 Sydväst -3 150 2 570 -580

Skytteskolan F-9 -3 150 2 570 -580

02 Sydväst -1 752 397 -1 356

Flatåsskolan F-6 -2 831 -478 -3 309

Västerhedsskolan F-3 1 078 875 1 953

03 Sydväst -17 1 303 1 286

Frölundaskolan F-9 -17 1 303 1 286

04 Sydväst 2 467 859 3 326

Björkåsskolan F-6 2 467 1 341 3 807

Slottsbergsskolan F-6 0 -482 -482

05 Sydväst -1 077 2 680 1 602

Askimsskolan F-6 -1 544 842 -703

Hultskolan F-6 -868 684 -184



Sisjöskolan F-3 571 686 1 257

Trollängsskolan F-6 764 468 1 232

06 Sydväst 4 539 1 677 6 216

Hovåsskolan F-9 4 539 1 677 6 216

07 Sydväst 2 450 3 963 6 413

Brottkärrsskolan F-6 1 460 770 2 230

Nygårdsskolan F-9 990 3 193 4 183

08 Sydväst -1 088 2 917 1 829

Lindåsskolan F-9 -1 088 2 917 1 829

09 Sydväst -8 950 -3 744 -12 694

Asperöskolan F-3 -264 -3 -266

Brännöskolan F-3 -712 -385 -1 097

Donsöskolan F-6 -2 883 -449 -3 332

Styrsöskolan F-9 -5 091 -2 907 -7 998

10 Sydväst -606 591 -15

Näsetskolan F-3 206 682 888

Åkeredsskolan F-6 -812 -91 -902

11 Sydväst 1 591 4 590 6 181

Högenskolan F-3 40 188 228

Önneredsskolan F-9 1 551 4 401 5 953

12 Sydväst -2 221 -751 -2 972

Kannebäcksskolan Tremastaren F-6 0 -1 571 -1 571

Ängåsskolan F-6 -2 221 820 -1 401

13 Sydväst -2 701 92 -2 609

Vättnedalsskolan F-6 -2 701 92 -2 609

14 Sydväst -5 722 1 803 -3 919

Frejaskolan F-9 -5 722 1 803 -3 919

15 Sydväst -4 757 343 -4 413

Dalaskolan F-6 55 456 510

Fiskebäcksskolan F-9 -4 812 -112 -4 924

16 Sydväst 4 019 4 829 8 848

Påvelundsskolan F-9 4 019 4 829 8 848

17 Sydväst -3 487 2 012 -1 475



Hagenskolan F-6 -2 871 147 -2 723

Långedragsskolan F-6 -148 994 846

Nya Varvetskolan F-6 -468 871 403



Grundsärskola Resultat 2020

 Eriksboskolan särskola 2 052

 Emmaskola särskola 182

 Nytorpskolan sär -549

 Lunden särskola -287

 Hammarkullsskolan särskola 19

 Kärralund särskola 1 215

 Bergårdsskolan särskola 600

 Frölunda Särskola 1 567

 Frejaskolan Grundsärskola -60

 Frölundaskolan Bräcke 3 665

 Rannebergsskolan grundsärskola -144

 Vättleskolan grundsärskola 4-9 447

 Torslanda särskola 707

 Svartedalsskolan särskola -647

 Tretjärnsskolan grundsärskola F-3 91

 Bjurslättskolan sär 1 725

 Gårdstensskolan grundsärskola 2 055

 Kärraskolan grundsärskola 1-9 -413

 Hinnebäckskolan 458

 Olshammarskolan 873

 Trollängsskolan sär -22

 Nordhemsskolan grundsärskola -276

 Hovås särskola -175

 Påvelundsskolan Grundsärskola 1 366

 Kannebäck träning särskola 2 377

 Högsbogårdskolan 2 267

 Gärdsåsskolan Sär -557

 Gamlestadsskolan sär -66

 Kvibergsnässkolan sär 785

 Kungsladugårdsskolan grundsärskola -563

 Bergsjöskolan grundsärskola 3 795

 Solbackeskolan grundsärskola 750
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