Förklaring av sammanställning av antalet skolor
Den här sammanställningen kan användas som stöd för länsstyrelsens bedömning av kommunernas
tillsyn över rökfria miljöer.
Grunddata till sammanställningen är hämtad från Skolenhetsregistret som finns på Skolverkets webb:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/om-skolverkets-statistik/skoladresser-franskolenhetsregistret
Skolenhetsregistret innehåller besöksadresser till landets skolenheter. Notera att registret innehåller
uppgifter per skolenhet och inte per skola. En skola kan bestå av flera skolenheter. Om skolenheterna
har samma besöksadress delar de troligen skolgård.
Exempelvis består Hagagymnasiet i Norrköping av fyra skolenheter med samma besöksadress. Då
skolans samtliga skolenheter har samma besöksadress delar de olika enheterna sannolikt en och
samma skolgård. Hagagymnasiet bör därför ses som ett tillsynsobjekt, då de fyra skolenheterna
sannolikt delar skolgård.
För att få en uppfattning av antalet skolor, och därmed även antalet skolgårdar, per kommun har
Skolverkets data bearbetats och presenteras i en excelfil, ”Sammanställning skolor jan 2019”.
Sammanställningen innehåller sex blad som beskrivs närmare nedan.
Observera att sammanställningen endast ger en uppskattning över antalet skolor och
skolgårdar. Vissa skolor kanske inte har någon skolgård och vissa skolor som ligger i närheten
av varandra kanske delar skolgård. Dessutom kan skolor tillkomma och läggas ned under året.
Det verkliga antalet skolor och skolgårdar kan därför vara både fler såväl som färre än vad
sammanställningen påvisar.
Blad 1: Skolenheter högstadium
Bladet innehåller landets alla skolenheter med högstadium. Skolenheterna är sorterade utifrån län och
kommun.
Blad 2: Högstadieskolor
Bladet innehåller en beräkning av antalet grundskolor med högstadium sorterade utifrån län och
kommun. Varje grundskola med högstadium består sannolikt av en skolgård.
Beräkningen är gjord så att skolenheter med samma besöksadress ”slagits ihop” till en skola, vilket
även bör ge en bättre bild över antalet skolgårdar.
Blad 3: Högstadieskolor per kommun
Utifrån beräkningen i det föregående bladet har en tabell sammanställts över antalet skolor med
högstadium per kommun. Då varje skola sannolikt har en skolgård ger tabellen även en uppfattning
om antalet skolgårdar per kommun.
Uppgifterna kan användas i länsstyrelsens årliga bedömning av kommunernas tillsyn över rökfria
miljöer. Observera att tabellen ger en ungefärlig bild över antalet skolor. Det verkliga antalet skolor
kan vara både fler såväl som färre än vad sammanställningen påvisar.
Blad 4: Skolenheter gymnasium
Bladet innehåller landets alla skolenheter med gymnasieskolor. Skolenheterna är sorterade utifrån län
och kommun.

Blad 5: Gymnasieskolor
Bladet innehåller en beräkning av antalet gymnasieskolor. Varje gymnasieskola består sannolikt av en
skolgård.
Beräkningen är gjord så att skolenheter med samma besöksadress ”slagits ihop” till en skola, vilket
även bör ge en bättre bild över antalet skolgårdar.
Blad 6: Gymnasieskolor per kommun
Utifrån beräkningen i det föregående bladet har en tabell sammanställts över antalet gymnasieskolor
per kommun. Då varje skola sannolikt har en skolgård ger tabellen även en uppfattning om antalet
skolgårdar per kommun.
Uppgifterna kan användas i länsstyrelsens årliga bedömning av kommunernas tillsyn över rökfria
miljöer. Observera att tabellen ger en ungefärlig bild över antalet gymnasieskolor. Det verkliga antalet
gymnasieskolor kan vara både fler såväl som färre än vad sammanställningen påvisar.

