SKRs öppna jämförelser 2019
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanställer Öppna jämförelser för
grundskolan. Uppgifterna gäller läsåret 2018/2019 och syftet med Öppna jämförelser är
att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och en möjlighet att jämföra
resultat med andra för att utveckla verksamheten.
All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns att hämta i kommun- och
landstingsdatabasen Kolada.

Beredning
SKR samlar i Öppna jämförelser grundskola centrala nyckeltal som beskriver grundskolans
resultat och resurser. Syftet är att ge huvudmännen bra underlag för analys och utveckling
av skolan och stimulera lokalt utvecklingsarbete. Den kommunspecifika rapporten innehåller
ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser vars syfte är att ge huvudmännen ett bra
och lättillgängligt underlag för analyser och utvecklig av skolan. För att ge en bredare bild av
nyckeltalen publiceras även sammanvägt resultat i samband med Öppna jämförelser i
Kolada.
Det sammanvägda resultatet kan också användas som en jämförelse mellan
skolhuvudmän. Utifrån det sammanvägda resultatet för samtliga skolor är Alingsås
kommuns placering plats 120 (jfr 86 läsåret 2017/18 och 81 läsåret 2016/2017) för
kommunala grundskolor 145 (jfr 85 läsåret 2017/18 och 109 läsåret 2016/2017).
Jämförelser mellan åren ska göras med försiktighet då statistik för slutbetyg har ändrats
tidigare år.
Det modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättning.
Avvikelsen från modellberäknat värde för eleverna i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram är +0,8 % för samtliga skolor och +0,4 % för kommunala skolor. Avvikelsen för
elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är -0,1 % för samtliga skolor.
Avvikelsen för genomsnittligt meritvärde är -6,9 % för samtliga skolor och -7,8 % för
kommunala skolor.

GR-kommunerna
Vid en jämförelse av det sammanvägda resultatet för samtliga skolor i GR ligger Alingsås i
mitten av samtliga skolors resultat: Öckerö 12, Kungsbacka 70, Tjörn 86, Härryda 88,
Lerum 111, Alingsås 120, Ale 137, Partille 157, Göteborg 166, Mölndal 186, Kungälv 192,
Stenungsund 199, Lilla Edet 285.
Även vid en jämförelse av kommunala skolors resultat i GR ligger Alingsås i mitten:
Öckerö 13, Kungsbacka 70, Tjörn 78, Härryda 82, Lerum 108, Alingsås 145, Ale 149,
Partille 158, Mölndal 171, Stenungsund 186, Kungälv 202, Göteborg 220 och Lilla Edet
288.
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Barn- och ungdomsnämnden

Jämförelsebara kommuner – mest statistiskt jämförbara
Alingsås ligger bra till vid en jämförelse av de kommuner som anges som statistiskt
mest jämförbara. Vid en jämförelse av samtliga skolor har Alingsås placering 120,
Mark 124, Enköping 122, Ronneby 158, Nässjö 190, Falköping 198, Vänersborg 226
och Borlänge 269.
Vid jämförelse av kommunala skolor har Alingsås kommun istället placering efter
Marks kommun. Mark 117, Alingsås 145, Ronneby 150, Falköping 174, Nässjö 180,
Enköping 183, Vänersborg 250, och Borlänge 272.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostander.

Förslag till beslut
Barn-och ungdomsnämnden tar del av informationen om SKRs öppna
jämförelser Grundskola för läsåret 2018/2019.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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