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1 Inledning 
Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås tillsammans med Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021 anger inriktningen 
och utgångspunkten för arbetet med att förbättra verksamheten och nå högre måluppfyllelse. Planen 
omfattar de tre utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna 
har en motsvarande plan där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna utvecklings- 
och förbättringsområden. Förutom denna årsredovisning har en kvalitetsrapport upprättats under året. 
Kvalitetsrapporten är att betrakta som komplement till årsredovisningen. Däri återfinns redovisning av 
resultat av fullmäktiges mål samt mål i läroplan, skolplan och nämndens utvecklingsplan. 

Kunskapsresultaten och resultaten inom värdegrund, trivsel och trygghet har under flera år legat på en 
hög och stabil nivå både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. Andel elever som tar 
gymnasieexamen och andelen elever med behörighet till högre studier ligger i nivå med de 25 % bästa 
resultaten i Sverige. Under 2020 har måluppfyllelsen för gymnasieexamen ökat från 91% till 92%, trots 
de utmaningar som pandemin fört med sig. 

Under året har arbete för att integrera introduktionsprogrammens elever på de övriga skolorna fortsatt. 
De analyser som har gjorts av förändringen visar att det har fungerat väl och att organisationen satt sig 
på skolorna. 

Gymnasieskolan förväntas växa de närmaste åren som en följd av växande ungdomskullar. De egna 
skolornas attraktivitet är en central fråga och arbetet med Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola är en viktig aktivitet för nämnden. I dag väljer ca 85% av Borås ungdomar någon av 
våra egna skolor och ambitionen är att öka denna andel. 

Under året har alla delar av verksamheten genomfört åtgärder för att anpassa nämndens verksamhet till 
budgetramen. Detta arbete kommer att fortgå även under 2021. 

Nämndens resultat 

Nämndens resultat för år 2020 är ett underskott på 9,1 mnkr, vilket härrör till följande: 

• Retroaktiv reglering av bidragsbelopp 2010-2013, från konkursbot för det nedlagda John 
Bauergymnasiet 

• Ökade kostnader på grund av coronapandemin (se avsnitt 5) 
• Skolverket drog tillbaka tidigare löften om extra finansiering av Yrkesvux sent på året vilket gav 

ett större underskott inom Vuxenutbildningen. 

Nämndens begäran till Kommunfullmäktige om kompensation för underskottet 

Då underskottet härrör till extraordinära händelser som inte kunnat förutses begär nämnden 
kompensation för underskottet i samband med bokslutsberedningen och att det inte ska tas med över 
kommande år. Nämnden begär också att bokslutsberedningen låter det ackumulerade resultatet stå kvar 
för att ge nämnden en viss möjlighet, om än mycket begränsad, att hantera ekonomiska risker 
kommande år. 

  

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

               Christer Samuelsson 
               Förvaltningschef 
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2 Viktiga händelser under året 
Corona-situationen 

Pandemin har haft en mycket stor påverkan på nämndens hela ansvarsområde. Förvaltningen gick upp i 
krisledningsläge under våren för att hantera situationen. Bedömningen är att alla verksamheter hanterat 
uppdraget på ett mycket bra sätt under rådande omständigheter. En positiv konsekvens av den snabba 
omställningen är att alla verksamheter gjort stora kompetenskliv framåt inom digitaliseringen. 

Elevernas måluppfyllelse i gymnasieskolan har ökat något under 2020. Examensgraden och elever som 
lämnar med minst betyget E i samtliga ämnen på gymnasiet har ökat något jämfört med året innan, 
vilket är positivt med hänsyn till de omständigheter som rått. 

Gymnasiesärskolan har anpassat sin verksamhet efter pandemin, men haft eleverna inne på skolan. 
Målsättningen att alla elever ska slutföra sitt nationella program med betyg i samtliga ämnen har 
minskat något, men ligger fortfarande på en hög nivå. 

Vuxenutbildningen har bedrivit fjärr- och distansundervisning sedan mars 2020 och verksamheten har 
hanterat denna övergång mycket bra. Målsättningen att alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån 
personligt uppsatta mål har ökat. 

Gymnasieskolans programstruktur 

Gymnasieskolan har utökat kapaciteten på ekonomi- och samhällsprogrammet med ytterligare 
parallellklasser på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. Försöket att starta upp ekonomi- 
och naturprogrammet på Almåsgymnasiet gav ett så lågt intresse hos ungdomarna att nämnden 
beslutade att avsluta försöket. Spetsutbildningen Logistik och E-handel på Sven Eriksonsgymnasiet har 
pausats på grund av lågt sökintresse, men nämnden har beslutat att göra en omstart på programmet 
med förstärkt information inför ansökningsomgången 2021. 

För att bättre kunna möta den framtida efterfrågan på plaster i de program som erbjuds inom 
gymnasieskolan har en marknadsundersökning upphandlats och initierats under året. Slutrapporten 
kommer bli vägledande i arbetet med framtidens gymnasieskola. 

Nämnden har beslutat om hur arbetet ska gå vidare i projektet Framtidens gymnasieskola och 
förvaltningen arbetar med att ta fram ett underlag för att beställa en lokalutredning till 2021. 

Anpassningar för budget i balans 2020 

Samtliga verksamheter har genomfört sina åtgärdsplaner för anpassning till en budget i balans. 
Anpassningarna motsvarar en helårseffekt på ca 16 mnkr. Inom gymnasieskolan har anpassningarna 
inneburit en omställning för ca 25 årsarbetare. För att möta det vikande elevunderlaget inom sfi har 
Vuxenutbildningen genomfört anpassning av ca 6 årsarbetare. I praktiken innebär omställningen att fler 
medarbetare berörts då anpassningarna fått genomslag framförallt i samband med halvårsskiftet 2020. 

Andra händelser av vikt 

Arbetet med nämndens uppdrag kring det Kommunala aktivitetsansvaret har växlats upp under året. 
En centralt placerad KAA-enhet har inrättats under våren 2020 i samverkan med 
Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen med goda resultat. 

Vuxenutbildningen har under året samlat sin verksamhet i centrum, vilket skapar de förutsättningar 
som krävs för att eleverna ska kunna kombinera kurser i sina individuella scheman. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel elever som känner sig trygga 
i gymnasieskolan, %. 

95,2 95 100  

 Andel elever med 
högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen. 

93 91 95 92 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 
Med anledning av den rådande Coronapandemin har Skolklimatsundersökningen inte kunnat 
genomföras under föregående läsår, utfall saknas således inom indikatorn. 
 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
På grund av pandemin fick den årliga skolklimatundersökningen en låg svarsfrekvens. Detta gör att det 
inte går att ge kvalitetssäkrad analys med slutsatser. 
 
Utfall – 92 % av eleverna avslutade sina studier med en gymnasieexamen vilket är en förbättring från 
föregående läsår men något under det satta målvärdet. Utfallet är i stort sett detsamma som för Riket 
och får anses som ett mycket gott slutresultat med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs 
via fjärr- och distansundervisning. 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 1. Alla elever ska lämna 
gymnasieskolan med minst betyget 
E i samtliga kurser. 

76,5 71,5 78 71,7 

 2. Alla elever på 
introduktionsprogrammen går efter 
1 års studier vidare till nationellt 
program, fortsatta studier, arbete 
eller annan sysselsättning. 

82  90 36,5 

 3. Alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans nationella 
program med betyg i samtliga 
ämnen. 

100 100 100 79 

 4. Alla elever ska fullfölja sin 
studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. 

63 63 70 67 

1. Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 
Utfall – 71,7 % av eleverna avslutade sina studier med minst E i samtliga kurser vilket är något högre än 
föregående år men under målvärdet. Eleverna kan nå en examen trots att de har F i några kurser, 
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indikatorn är ett viktigt mått för att följa upp genomsnittlig betygspoäng. Att utfallet är något bättre än 
föregående år är ett mycket gott resultat med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs via 
fjärr- och distansundervisning. 

2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 
Utfall – 36,5 % av eleverna på Introduktionsprogrammet går efter 1 års studier vidare till nationellt 
program. Under läsåret 2019/20 infördes en ny modell med att följa upp måluppfyllelsen på 
Introduktionsprogrammet vilket är orsaken till differensen från tidigare år. Syftet med ny modell är att 
öka träffsäkerheten i analysen då tidigare modell inte gjort skillnad på vilken form av studier eleverna 
gått vidare till.  Indikatorn kommer över tid att bli mer rättvisande då den går att jämföra över tid. 

3. Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i 
samtliga ämnen. 
Utfall – 79 % av eleverna har avslutat sina studier på något av gymnasiesärskolans nationella program 
med ett slutbetyg vilket är något sämre än föregående år (observera att det handlar om 11 av 14 elever). 

4. Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 
Utfall – 67 % av eleverna fullföljde sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål, vilket är något högre 
än föregående år men under målvärdet. Bland de 33 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika 
anledningar till att de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått arbete och därför 
valt att avsluta sina studier. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 19,4 25 17,4 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Utfall 2019 avser perioden 2019-05-01 - 2019-12-31. 
Målvärdet för året är ej uppnått och trenden är negativ. Skolorna har haft stora anpassningskrav med 
ansträngda livsmedelsbudgetar under 2020 samt konstruktionen med samordnad distribution som lett 
till dyrare upphandlingsavtal. Detta har fått till konsekvens att verksamheterna i många fall valt billigare 
alternativ som inte uppfyller kraven för ekologiska livsmedel. Inför budget 2021 kommer utmaningar 
kvarstå på grund av fortsatta anpassningskrav i förvaltningen. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 48,3 44,4 50 38,8 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målvärdet för året är ej uppnått och trenden är negativ. Skolorna har haft stora anpassningskrav med 
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ansträngda livsmedelsbudgetar under 2020 samt konstruktionen med samordnad distribution som lett 
till dyrare upphandlingsavtal. Detta har fått till konsekvens att verksamheterna i många fall valt billigare 
alternativ som inte uppfyller kraven för ekologiska livsmedel. Inför budget 2021 kommer utmaningar 
kvarstå på grund av fortsatta anpassningskrav i förvaltningen. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,7 4,5 4,5 4,3 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

16 10,3 20 5,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 48 43 40,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet för 2020 är uppnått. 
 
Sjukfrånvaron i förvaltningen har succesivt sjunkit under de senaste åren. Trots situationen med Covid-
19 sjunker sjukfrånvaron ytterligare under 2020. I Borås Stad som helhet har den ökat i förhållande till 
2019. 
 
Främst har antalet långa sjukfall minskat i förhållande till de två tidigare åren. En stor andel av 
förvaltningens medarbetare har haft möjlighet att arbeta från hemmet under perioder när elever och 
studerande har haft fjärr- och distansundervisning. Detta har sannolikt bidragit till färre sjukskrivningar 
vid symtom i förhållande till andra förvaltningar. Från mars noterades en ökning i korttidsfrånvaron 
vilken är kopplad till Covid-19 och att många yrkesgrupper som inte hade möjlighet att arbeta från 
hemmet var sjukskrivna vid symtom eller sjukdom. Från augusti till december registrerades 
sjukfrånvaro i nivå med 2019 förutom en liten ökning i november. 

 
Situationen med pandemin innebär avvikelser som inte är jämförbara med andra år. Oavsett arbetar 
förvaltningen systematiskt med att följa sjukfrånvaro och föra dialog i ledningsgrupper och forum för 
samverkan. Det finns väl upparbetade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. När det behövs 
genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning, 
majoriteten av förvaltningens långa sjukfall återgår i ordinarie arbete. Nämnden stödjer också anställdas 
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hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2020 är uppnått. Utfallet för antal årsarbetare timavlönade medarbetare avviker kraftigt i 
förhållande till tidigare år. 
 
Under 2020, då verksamheten har varit under stor påverkan av Covid-19, har behovet och nyttjandet av 
timavlönade medarbetare minskat. Under långa perioder har elever inom gymnasieskola och 
vuxenutbildning haft fjärr- och distansundervisning. Detta innebär parallellt att en stor andel av 
medarbetarna har arbetat hemifrån. Därmed har också den oplanerade frånvaron minskat under 
perioden. 
 
Då nyttjandet av lokaler har minskat under året har förvaltningen haft möjlighet att låna ut medarbetare 
inom kost och lokalvård till andra förvaltningar. Vid frånvaro har vikarier ej satts in på grund av en 
lägre belastning inom dessa områden verksamheten. Vissa verksamheter har också aktivt valt att inte 
tillsätta korttidsvikariat på grund av känsliga elevgrupper samt risk för smittspridning. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet för 2020 är ej uppnått. Utfallet är lägre än 2019. Dock är utfallet högre än snittet för Borås 
Stad som helhet. 
 
Borås Stad har totalt ett totalt utfall på 35,9 % (andel medarbetare som tagit ut friskvårdsbidraget.) Det 
är ett lägre utfall än 2019. 
 
Förvaltningen arbetar med att informera vid introduktion och löpande på APT om möjlighet till 
friskvårdsbidrag. Att utfallet är lägre för 2020 i förhållande till 2019 beror sannolikt på de restriktioner 
som varit under 2020 mot bakgrund av Covid-19. Möjlighet att träna på gym och andra 
inomhusaktiviteter i grupp har varit begränsade. Hälsofrämjande aktiviteter för individer har istället 
riktats om till utomhusvistelse och andra friluftsaktiviteter. Det har sannolikt medfört att färre löst ut 
sitt friskvårdsbidrag. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 129 691 135 039 113 707 132 109 18 402 

Avgifter och övriga 
intäkter 157 165 151 993 147 601 142 372 -5 229 

Summa intäkter 286 856 287 032 261 308 274 481 13 173 

Personal -510 671 -511 851 -501 485 -500 080 1 405 

Lokaler -71 307 -73 668 -68 036 -66 551 1 485 

Material och tjänster -234 982 -242 490 -233 827 -263 762 -29 935 

Kapitalkostnader -667 -1 908 -1 916 -2 584 -668 

Summa kostnader -817 627 -829 917 -805 264 -832 977 -27 713 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Buffert (endast i 
budget)   -5 444  5 444 

Nettokostnad -530 771 -542 885 -549 400 -558 496 -9 096 

Kommunbidrag 509 350 526 920 549 400 549 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -21 421 -15 965 0 -9 096 -9 096 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

 10 000    

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -21 421 -5 965 0 -9 096 -9 096 

Ackumulerat resultat 18 463 9 434 3 469 3 469 0 

Resultatanalys 
För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag på 549,4 mnkr 
Den ingående budgetramen från 2019 var 526,9 mnkr. Efter sedvanliga ramförändringar som lön- och 
kostnadskompensation, volymökning för gruppen 16-18 åringar och effektiviseringskrav på 0,5% 
hamnade 2020 års ram på 543,8 mnkr. Efter ytterligare ramförändringar för finansiering av 
skolbusskort på 0,6 mnkr och extra ramtillskott under våren på 5 mnkr landade slutlig ram i Budget 
2020:3 på 549,4 mnkr.  
Investeringsutrymme 

När det gäller investeringar beviljades ett utrymme på 2 mnkr för inventarier till Viskastrandsgymnasiet 
i samband med ombyggnation. Nämnden har även ett investeringsutrymme hos 
Lokalförsörjningsnämnden ämnat för lokalanpassningar och hos Servicenämnden ämnat för tunga 
fordon till Viskastrandsgymnasiets utbildningar. 

Bufferthantering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars att bufferten på 5,4 mnkr ska användas för 
att hantera prognostiserat underskott på köpta - sålda platser inom gymnasieskolan. 

Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 558,5 mnkr, vilket gav ett negativt resultat på -9,1 
mnkr mot ram 

Intäkter 

• 18,5 mnkr högre Statsbidrag än vad som budgeterats beror på extrasatsningar på riktade bidrag 
från Skolverket som beviljats under året. 

• 5,3 mnkr lägre interkommunal intäkt än vad som budgeterats beror på färre sålda platser på 
gymnasiet 

Kostnader 

• 30 mnkr högre kostnad för tjänster än budgeterat beror framförallt på fler köpta platser inom 
Vuxenutbildningen (statsbidragsfinansierat) och högre kostnad för särskilda placeringar på 
gymnasieskolor (SiS, HVB). 

När det gäller verksamheternas intäkter är det tydligt att det finns ett starkt beroende av statsbidrag och 
interkommunal intäkt (sålda platser). Detta förhållande ger en ekonomisk risk med tanke på beroendet 
av externa faktorer som nämnden inte direkt kan styra över. 

Nämnden begär om kompensation för underskottet i samband med Kommunfullmäktiges 
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bokslutsberedning. Underskottet beror på extraordinära händelser som inte kunnat förutses och som 
svårligen kunnat hanteras under året i ljuset av anpassningskraven på alla verksamheter. 

Ackumulerat resultat 

Det resultat som nämnden lämnat i de senaste boksluten har förändrats kraftigt. Det ökade kraftigt 
under flyktingvågen då nämnden tillfördes stora extra engångstilldelningar. Men det har de senaste åren 
tagits i anspråk för att hantera underskott som uppstått framförallt på grund av att anpassningarna i 
personalorganisationen inte fått en helårseffekt (omställning för lärartjänster sker ofta vid läsårsskiften). 
Det är angeläget att det lilla kvarvarande ackumulerade resultatet kan få vara kvar för att ge nämnden 
ett visst utrymme, om än begränsat, för att hantera ekonomiska risker (exempelvis osäkra statsbidrag 
och förändrade förhållanden för köpta - sålda platser, beroende på elevers val och andra skolaktörers 
agerande). 

Treårstrenden 

Som konstaterats har nämndens resultat förändrats kraftigt de senaste åren. Under perioden har 
nämnden tillförts stora engångstilldelningar, dels av Kommunstyrelsen och dels av kraftigt ökade 
statsbidrag och ersättningar från Migrationsverket, med anledning av det stora flyktingmottagandet. 
Verksamheten har använt denna tillfälliga finansiering för att öka de egna organisationerna (vilket varit 
motiverat på grund av elevtillströmningen), men detta har gjorts med för stor andel tillsvidareanställd 
personal som kräver långa omställningsprocesser. Omställningen för att anpassa organisationen till ett 
vikande elevunderlag gjordes inte i takt med att den tillfälliga finansieringen försvann. Detta har orsakat 
underskotten i de senaste boksluten. 

När det gäller köpta - sålda platser på gymnasieskolan är det svårt att budgetera med tanke på 
ungdomarnas val till gymnasieprogram. Detta är föränderligt ända fram till september, då klasserna 
stabiliserats. Sedan 2012 har nettot för köpta - sålda platser inneburit ett tillskott till verksamheten, men 
budgeteringen har legat för högt. Denna överbudgetering på intäkterna har tillförts de egna 
gymnasieskolorna genom att de fått mer medel i resurstilldelningen. Detta har fått till följd att våra 
skolor tvingas fortsätta att anpassa sin verksamhet för en budget i balans. 

Att anpassa gymnasieskolan efter elevernas val, är en central utvecklingsfråga för nämnden den närmsta 
tiden. Skolornas attraktionskraft är avgörande för elevunderlaget, vilket styr ekonomisk 
resurstilldelning. 

Vuxenutbildningen möter en kraftig ökning av efterfrågan på platser, vilket ofta sker när det är 
lågkonjunktur. Statens riktade finansiering är osäker och är ofta villkorad till yrkesutbildningar mot 
egenprestation. De övriga utbildningarna inom Komvux, vilka finansieras av den kommunala ramen, 
kommer kräva utökade resurser för att tillgodose denna ökning. 

Gymnasiesärskolan kommer att anpassas det närmsta året, syftet är att  bygga en mer effektiv 
organisation. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 1 455 1 182 695 2 804 2 109 

Kostnader -15 504 -16 901 -17 695 -19 324 -1 629 

Resultat -14 049 -15 719 -17 000 -16 520 480 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -843 -1 007 -1 200 -1 059 141 

Resultat -843 -1 007 -1 200 -1 059 141 

Gymnasieskola      

Intäkter 215 475 194 859 153 896 149 772 -4 124 

Kostnader -614 409 -607 530 -563 952 -568 214 -4 262 

Resultat -398 934 -412 671 -410 056 -418 442 -8 386 

Vuxenutbildning      

Intäkter 90 991 109 777 97 265 115 009 17 744 

Kostnader -169 962 -185 854 -175 265 -200 213 -24 948 

Resultat -78 971 -76 077 -78 000 -85 204 -7 204 

Gymnasiesärskola      

Intäkter 12 105 10 756 12 404 12 114 -290 

Kostnader -47 613 -46 390 -48 238 -47 322 916 

Resultat -35 508 -35 634 -35 834 -35 208 626 

Naturskola      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -403 -402 -500 -409 91 

Resultat -403 -402 -500 -409 91 

Insatser enligt LSS      

Intäkter 2 433 3 444 2 448 3 038 590 

Kostnader -4 498 -4 818 -3 814 -4 692 -878 

Resultat -2 065 -1 374 -1 366 -1 654 -288 

Buffert      

Intäkter   0  0 

Kostnader   -5 444  5 444 

Resultat   -5 444  5 444 

Totalt      

Intäkter 322 459 320 018 266 708 282 737 16 029 

Kostnader -853 232 -862 902 -816 108 -841 233 -25 125 

Resultat -530 773 -542 884 -549 400 -558 496 -9 096 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Ekonomiskt resultat 

Överskottet på 0,5 mnkr beror på lägre kostnadsutfall på  tjänster jämfört med budget. 
Kompetensutvecklingsinsatser och konferenser har inte kunnat genomföras på grund av 
coronasituationen. 

Analys av verksamheten 

Förvaltningens förbättringsarbete tar sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten och Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-21. Planen omfattar de tre 
utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har en 
motsvarande plan för sin nivå där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna 
utvecklings- och förbättringsområden. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värdegrund har, 
under flera år, legat på en stabil nivå i paritet med de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige. 
Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer 
mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och 
högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga 
kurser. 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande 
utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat fyra övergripande 
utvecklingsområden som är styrande i förvaltningens utvecklingsarbete: 

• Främja integration. 
• Ökad måluppfyllelse. 
• Framtidens lärande. 
• Kompetensförsörjning. 

Förvaltningen har identifierat att det finns variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad 
gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt 
andel elever med minst E i samtliga kurser. Det finns några kurser som utmärker sig gällande andel 
elever med F-betyg. 

Nämnden arrangerar en planeringsdag med fokus på resultatanalys. Nämndens arbete under gångna 
året kommer följas upp på ett djupare sätt och de analyser och slutsatser som dras kommer bli blir 
vägledande för det fortsatta arbetet. 

Utblick och fortsatt prioriterat utvecklingsarbete 

• Genomföra förslag till åtgärder inom ramen för de gemensamma utvecklingsområdena. 
• Arbeta vidare med framtidens gymnasieskola 
• Prioriterar samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer som näringsliv 

och lärosäten, i syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de 
prioriterade utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet. 

• Prioritera ner ambitionen att erbjuda alla program och inriktningar i syfte att frigöra resurser för 
att kunna bygga ut de program där det finns ett högt söktryck 

• I sin styrning och ledning av förvaltningen ska Kommunstyrelsens beslut om Tillitsbaserad 
styrning beaktas, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att skapa ett 
handlingsutrymme för förvaltning/profession. 
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4.3.2 Politisk verksamhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande målsättning är att "Borås Stad ska bli en skol- 
och bildningsstad med goda resultat". 

Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och de tre utvecklingsområdena i planen med 
preciserade strategier har varit utgångspunkten för arbetet under 2020. Sammantaget kan konstateras att 
måluppfyllelsen är god där flertalet resultat ligger i paritet med rikssnittet. På gymnasieskolan nationella 
program finns  fortsatt förbättringsutrymme gällande elevernas genomsnittliga betygspoäng som ligger 
något under riket samt nämndens mål att alla elever ska ha minst E i alla kurser. När det gäller målen 
avseende examen från högskoleförberedande program och yrkesprogram samt andel elever med 
grundläggande behörighet till universitet och högskola nås sammantaget ett mycket gott resultat, som är 
i nivå med rikets snitt. Skollagens syfte med utbildningarna i gymnasieskolan, att eleverna når 
yrkesexamen eller högskoleförberedande examen, uppnås således i hög utsträckning. Målsättningen är 
att elever som studerar på  något av introduktionsprogrammen går vidare till studier, arbete eller annan 
sysselsättning efter 1 år. 

Personalomsättning bland såväl lärarpersonal, elevhälsopersonal och skolledare är förhållandevis låg i 
förvaltningen vilket skapar en stabilitet i organisationen och möjlighet att på både kort och lång sikt 
arbeta med strategier för ökad kvalitet i verksamheten. Även behörighetsgraden bland lärare är hög. 

Under 2021 ska nämnden arbeta vidare med: 

- arbetet med Framtidens gymnasieskola 

- säkerställa att arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena fortsätter 

- säkerställa att åtgärdsplaner för att nå en budget i balans får full effekt under året. 

4.3.3 Gymnasieskola 

Ekonomiskt resultat 

Gymnasieskolan gör ett underskott på -8,4 mnkr, vilket beror på flera faktorer: 

• Retroaktiv reglering av bidrag till fristående huvudman för åren 2010-2013, gällande John 
Bauergymnasiet som gick i konkurs 2013. Konkursförvaltare inkom med begäran sommaren 
2020 och nämnden reglerade beloppet i slutet på året. 

• Intäkten för sålda platser på gymnasiet har minskat kraftigt. Allt fler elever väljer 
gymnasieprogram i sina hemkommuner. 

• Kostnaden för köpta platser har ökat på grund av fler elever fått placeringar i SiS och HBV 
skolor enligt socialtjänstbeslut. 

• Ersättningen från Migrationsverket blev lägre än budgeterat. Verket har gjort 
åldersuppskrivningar på flera av eleverna, vilket inte kunde förutses när ansökan om ersättning 
gjordes. 

Avvikelseanalys köpta – sålda plaster 

I trenden över elevflödet från andra kommuner syns det att fler elever väljer att läsa i hemkommunen, 
vilket påverkar den interkommunala intäkten. De fristående skolorna ökar marginellt, vilket påverkar 
kostnaderna, men inte i så stor utsträckning som när det gäller socialtjänstens placeringar på 
specialskolor. Samtliga dessa faktorer är mycket svåra att prognosticera i samband med att budget 
upprättas, vilket gör att avvikelser kan uppstå sent på året när läsårsstarten varit och klasserna 
stabiliserats. 

Verksamhetsanalys 

Gymnasieskolans målsättning för 2020 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
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Bildningsstaden Borås, och skolornas egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete 
är de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasieskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan är att: 

• alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser, vilket vi lyckats med till 
71,7% (målvärde 78%). Trenden över tid är att andelen elever med minst betyget E i samtliga 
kurser varierar från år till år. Ett övergripande arbete, i form av kvalitetsdialog görs för att ta 
fram en förbättrad modell för uppföljning och analys av resultaten. 

• alla elever ska lämna gymnasieskolan med högskoleförberedande respektive yrkesexamen, viket vi lyckats 
med till 92% (målvärde 95%) 

• alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, 
arbete eller annan sysselsättning. En ny modell för att följa upp målet har införts under året, vilket 
gör att jämförelser över år inte går att göra.  

• alla elever ska känna sig trygga i gymnasieskolan, har inte kunnat mätas under 2020, då 
Skolklimatundersökningen inte genomförts på grund av pandemin. 

Elevtal på skolorna 

År Almås Bäckäng Sven 
Erikson Björkäng Viskastrand Totalt 

Boråselever i 
fristående 
gymnasieskolor 
i Borås 

2016 708 1299 1098 448 758 4311 337 

2017 745 1365 1158 290 831 4389 361 

2018 753 1391 1169 247 856 4416 393 

2019 788 1437 1176 0 886 4287 463 

2020 718 1398 1289 0 936 4341 459 

Tabellen ovan visar att Almåsgymnasiet tappat 10 elever jämfört med 2016 och de andra tre skolorna 
har ökat med ca 470 elever. En förklaring är nedläggningen av Björkängsgymnasiet, där eleverna fick 
plats på de andra skolorna. 

Om man ser förändringen det senaste året är minskningen större på Almås och Bäckäng. Detta är en 
viktig fråga för Framtidens gymnasieskola och det är av största vikt att nämnden arbetar för att stärka 
samtliga gymnasieskolors attraktionskraft. 

Elever/lärare i kommunal gymnasieskola (källa: SCB/Kolada): 
Utfall 2020 12,3 
Utfall 2019 11,9 
Utfall 2018 11,0 
Utfall 2017 11,3 
Utfall 2016: 12,9 

Skolorna har genomfört anpassningar sedan 2019 och lärartätheten börjar närma sig nivån som var 
innan flyktingvågen. Under 2017 och 2018 fick skolorna kraftigt ökade tillfälliga resurser för att hantera 
situationen. 
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Kostnader per elev 

 
Grafen visar kostnadsutvecklingen totalt, per elev de senaste tio åren. Uppgifterna är hämtade från 
nationell statistik (SCB). Linjen "Folkbokförda i Borås" innefattar alla elever, såväl i kommunala som 
externa skolor. Linjen "Borås egna skolor" innefattar eleverna i Borås Stads skolor. Kostnad per elev är 
lägre i Borås jämfört med riket och större städer (enligt SKR´s indelning). P g a juridiska hinder på 
nationell nivå finns ingen aktuell statistik att tillgå, varför det inte går att presentera ett uppdaterat 
diagram. 

Notera att diagrammet nedan visar ett index på kostnadsutvecklingen. 

 
Grafen visar en indexerad kostnadsutveckling per elev uppdelat på fyra viktiga områden. Uppgifterna 
hämtade från internredovisningen. 

• Administrationskostnaden har minskat de senaste åren. 
• Kostnaden för lärarledd undervisning ökat stabilt. En förklaring till ökningen av lärarledd 
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undervisning de senaste åren är de lönesatsningar som gjorts på personalgruppen. 
• Kostnaden för läromedel har minskat, framförallt beroende på val av billigare digitala verktyg. 
• Lokalkostnaden minskade 2016 på grund av nya redovisningsprinciper för fastigheter och 

ändrad internhyressättning 

Diagrammet nedan som visar kostnad per elev i kronor, illustrerar att anpassningarna görs på rätt 
ställen i verksamheten, det är inte administrationen som växer. 

 
Köpta-sålda platser 

 
Budgeteringen av köpta-sålda platser har gjorts med för höga intäkter och för låga kostnader sedan 
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2013, men 2020 har budget-utfall närmat sig väl. Resultatet har varit ett lägre nettoutfall än budgeterat, 
vilket får konsekvenser för den egna gymnasieskolan. Kostnaden för köpta platser ökar något, men 
framförallt minskar den interkommunala intäkten då elever väljer att studera i hemkommun. Detta 
medför en dramatisk förändring i kurvan och det som tidigare varit ett positivt netto har nu raderats ut. 

Den kommande budgeteringen medför utmaningar med tanke på elevflöden in och ut från de egna 
skolorna och fristående skolors etableringsstrategier. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 
hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet håller 
sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. Nämnden 
ansvarar för KAA i Borås Stad. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetslivsnämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden. Nedan följer statistik över elevutvecklingen för de senaste mätningarna. 
Mätpunkterna under året som valts är januari, vilket är den mest rättvisande bilden med tanke på de 
förändringar i registret som sker under året. 

Mätpunkt Antal Individer i KAA Varav elever som 
avbrutit studierna 

Varav "Uppgift 
saknas" 

Januari 2018 303 152 50 

Januari 2019 406 215 41 

Januari 2020 423 206 79 

Januari 2021 339 164 14 

Under våren 2020 startades KAA-enheten som arbetar systematiskt med individerna, bland annat med 
uppsökande verksamhet. Enhetens insatser tillsammans med arbetet med att främja närvaro i skolan, 
tillsammans med andra nämnder och externa aktörer har lett till en minskning av antalet individer i 
KAA-registret. Kännedomen om individerna har ökat markant och jämfört med andra kommuner i 
landet är detta ett mycket bra resultat. 

4.3.4 Vuxenutbildning 

Ekonomiskt resultat 

Vuxenutbildningen har ett negativt resultat på -7,2 mnkr, vilket beror på att Skolverket gett felaktig 
information om extra satsningar under året. I samband med pandemin utlovade Skolverket kraftiga 
riktade extrasatsningar till Yrkesvux inom Vuxenutbildningen, utöver vad som tidigare utlysts. 
Verksamheten sökte tilläggsfinansiering på 32,8 mnkr för 2020 och fick löften att detta skulle delas ut 
under året. I slutet på året meddelade Skolverket att man endast delade ut 15,7 mnkr av denna 
extrafinanisering. Detta innebar att verksamheten gick miste om 17,1 mnkr som man hade räknat med 
och startat upp verksamhet med denna finansiering inräknad, vilket bidragit till Vuxenutbildningens 
underskott i år. 

Situationen innebär att om mer resurser inte tillförs kommer Vuxenutbildningen behöva upprätta 
handlingsplan för en ekonomi i balans. Detta samtidigt som efterfrågan på studieplatser som inte är 
statsbidragsfinansierade och rättighetslagstiftade kommer öka med 15%, på grund av konjunkturläget. 
Nämnden skrev i december fram ett ärende till Kommunfullmäktige om utökning av ram för 
att möta detta behov. 
Verksamhetsanalys 

Vuxenutbildningens målsättning för 2019 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021,  
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2020 18(25) 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. 

Nämndens mål för Vuxenutbildningen är att alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål, vilket uppnåtts till 67% (målsättning för året 70%). Det finns flera orsaker att elever inte 
fullföljer sin studieplan. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta 
sina studier i förtid. Trenden över tid är att resultatet varierar från år till år beroende på bland annat 
läget på arbetsmarknaden. Pandemin har lett till att genomströmningen inom sfi har minskat och i 
andra skolformer är det tydligt fler än vanligt som har underkända betyg. 

I de olika skolformerna inom Vuxenutbildningen är det generellt fler elever än budgeterat. I skolformen 
gymnasial vuxenutbildning är det stor skillnad mellan budgeterat elevtal och årsutfallet, vilket beror på 
upphandlade utbildningsplatser i den utsträckning statsbidragen för Yrkesvux medger. Dessa beslut 
kommer i allmänhet under innevarande år och de kan vara svåra att budgetera. Inom sfi har 
verksamheten genomfört anpassningar i ett andra år i rad, för att möta det minskade elevtrycket och 
minskad flyktingersättning för sfi, vilket påverkar kostnad per elev. 

Framåt finns det stora osäkerheter som påverkar planeringen av verksamheten. Efterfrågan på 
utbildning kommer öka, men den är också påverkad av hur snart det blir möjligt att bedriva utbildning 
på plats resurstilldelning och statsbidrag. Nya regleringar inom flera områden är aviserade vilket kan 
påverka verksamheten på lång sikt. Ett exempel är KLIVA-utredningen som bl.a. föreslår ett utökat 
ansvar för att nå och motivera personer som tillhör målgruppen för sfi. 

4.3.5 Gymnasiesärskola 

Ekonomiskt resultat 

Gymnasiesärskolan lämnar ett överskott på 0,6 mnkr på helheten, vilket i huvudsak beror på ett större 
överskott i den egna verksamheten på läromedel och elevassistenter. Inom köpta - sålda platser tappade 
verksamheten någon elev, vilket medförde ett underskott, som täcks upp av skolans överskott. 

Verksamhetsanalys 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2020 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan är att alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen, vilket verksamheten lyckats med 
till 79%. Orsaken är att inte alla elever kunnat delta fullt ut i undervisningen på grund av corona-
situationen. 

Under året har verksamheten konkretiserat planerna på att sammanföra det individuella programmet 
inom gymnasiesärskolan till en enhet och arbetet med de lokalmässiga förutsättningarna fortsätter. 
Inom ramen för framtidens gymnasieskola har även programstrukturen för gymnasiesärskolan setts 
över och vissa mindre förändringar kommer genomföras under 2021. 

Gymnasiesärskolan tar emot flera elever från andra kommuner, vilket ger en interkommunal intäkt. För 
de elever som behöver inackordering driver verksamheten ett elevhem som finns beskrivet under 
avsnittet om LSS. Ersättningsnivån för denna verksamhet ska ses över inför 2021, för att säkra att 
verksamhetens självkostnader täcks av den interkommunala ersättningen. 

4.3.6 Naturskola 

Sjuhärads kommunalförbund har ansvaret för Navet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
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under året köpt tjänsten för Naturskolan från Navet. Detta är en budgetkonstruktion från tidigare 
omorganisation i staden. Ingen verksamhet i nämndens område nyttjar resursen. 

4.3.7 Insatser enligt LSS 

Ekonomiskt resultat 

Underskottet på 0,3 mnkr beror på att den interkommunala ersättningen för boendet är för lågt satt. 
Detta kommer att ses över för år 2021. 

Verksamheten 

Nämnden har korttidstillsyn för elever i gymnasiesärskolan i anslutning före och efter elevens 
schemalagda skoldag. Verksamheten innefattar även ett elevhem med 5 platser som är inackordering 
för elever från andra kommuner. En översyn av resurser och finansiering har gjorts inför budget 2021 
och frågan om förutsättningarna för elevhemmets drift är under utredning.. 

4.4 Verksamheten 2020 
Nämndens redogörelse för de uppdrag som Kommunfullmäktige fastställt i budget 2020: 

• Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
Vid upphandling har kollektivavtal varit ett av skall-kraven. 
 

• Skolkort som gäller i kollektivtrafiken inom Borås kommun ska tilldelas elever som visat intresse genom ett 
aktivt val. Detta gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Borås och som omfattas av studiehjälp, oavsett 
skolhuvudman. 
En webbplattform har skapats för att studiehjälpsberättigade elever inför skolstart ska anmäla 
intresse för skolbusskort. Nya elever får information om detta i samband med sitt 
antagningsbesked. 
 

• Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 
På grund av coronasituationen har arbetet med att implementera metoderna i nämndens 
område hindrats. 
 

• Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 
Gymnasieskolan har inte tagit ut avgifter som strider mot skollag. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet med jämställdhet regleras i de nationella styrdokumenten för skolan som ger lärare, rektorer 
och andra som arbetar i skolan stort ansvar och befogenheter för att främja jämställdhet mellan könen 
och motverka trakasserier och diskriminering. 

Varje skola genomför analyser av sina behov och på övergripande nivå följs vanligtvis området upp i 
analyser av skolklimatenkät (har pga. pandemin ej kunnat genomföras under 2020), Lokal Uppföljning 
av Ungdomspolitiken (LUPP) m.m. Denna redovisning fokuserar på det övergripande arbetet. 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

I förvaltningens utvecklingsplan är värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i 
förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, 
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bland annat jämställdhet mellan könen. Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och 
till vardags i undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter vanligtvis i den årliga i 
skolklimatundersökningen. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Under rådande pandemi har den årliga skolklimatundersökningen inte kunnat genomföras på samma 
sätt som tidigare. Verksamheterna har följt upp elevernas upplevelse av inflytande i de forum för 
inflytande som finns på skolan. På förvaltningsnivå har en uppföljning av elevinflytande genomförts i 
form av en intervju med elevrepresentanter. I intervjun framkommer att eleverna upplever att de till 
viss del har möjlighet att ha inflytande på verksamheten men att det varierar mellan lärare huruvida man 
ger eleverna den möjligheten. 

Målområde 2: Makt och hälsa  

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor har en nyckelroll i 
både det främjande och förebyggande arbetet och i det åtgärdande arbetet. Varningstecken/ signaler 
kan bl.a. vara frånvaro/skolk, somatiska besvär mm. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Rutiner för att främja närvaro och åtgärda frånvaro har arbetats fram och implementerats i 
verksamheten. Under läsåret 20/21 kommer förvaltningen att följa upp könsuppdelad frånvarostatistik 
och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning (har pga. pandemin ej kunnat genomföras under 2020 
där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor 
om förekomsten av kränkande behandling och diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas 
analys och åtgärder. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken ska under våren 2021 
implementeras i verksamheten och ska utgöra ett stöd för skolorna i arbetet med våld i nära relationer. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Medarbetarperspektiv 

Corona-pandemin har en mycket stor påverkan för förvaltningens medarbetare. Under ett dygn i mars 
2020 ställde verksamheten om till fjärr- och distansundervisning. Omställningen gick bra och alla 
medarbetare gjorde sitt bästa för att anpassa sig och komma med kreativa lösningar i denna situation. 
Alla corona-anpassningar som gjorts och fortfarande görs i verksamheten grundar sig på direktiv från 
regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 

Som en följd av att eleverna inte var inne på skolan under våren lånade förvaltningen ut 39 medarbetare 
ut från skolornas serviceorganisationer (städ och skolmåltid), till andra förvaltningar med större behov 
framförallt till stadens vård och omsorg. 

Höstterminen medförde ytterligare påverkan på medarbetare, eftersom verksamheten tvingats till 
fortsatta anpassningar enligt nya direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Att 
hantera dessa direktiv samtidigt som vi bedrev skolförlagd undervisning under delar av hösten 
medförde utmaningar. Bedömningen är att alla medarbetare hanterat och fortsatt hanterar detta bra, 
men det finns en oro för arbetsmiljöaspekter och måendet hos personalen, särskilt i ljuset av att 
pandemin fortsätter. 
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Elevperspektivet 

Under perioden mars - juni och december, hade corona-pandemin en mycket stor påverkan då den 
ordinarie undervisningen ställdes om från skolförlagd till fjärr- och distansundervisning över en natt. 
Omställningen gick i det stora hela gått mycket bra. Digital uppkoppling till eleverna har säkerställts, 
elevnärvaron på de digitala lektionerna har varit hög och eleverna presterade bra på de uppgifter som 
skulle genomföras digitalt. För att möjliggöra prövning av elevernas praktiska färdigheter har 
förvaltningen tagit löpande beslut om undantag från fjärrundervisning. 

Rektorerna och lärarna har gått igenom alla sina elever för att analysera studieprestationen och elevens 
prognos på måluppfyllelse under våren. Bedömningen är att ca 10% av eleverna fick behov av förlängd 
studietid/justerad studieplan och extra stöd i undervisningen under perioden med fjärr- och 
distansundervisning. 

Elevhälsans arbete har fungerat i stort sett som normalt. Elevhälsan genomför samtal på samma sätt 
som tidigare, fast digitalt under perioden då eleverna inte var i skolan. Man följer upp närvaron, 
specialpedagogerna utför insatser kopplat till elevernas lärande. Elevhälsan har gjort en särskild 
planering för de elever som tidigare haft svårigheter i sitt lärande. 

Ekonomiperspektivet 

Situationen har medfört förlorade intäkter och minskade kostnader på skolrestaurangerna och 
elevcafeteriorna. Däremot har det medfört andra ökade kostnader, framförallt för läromedel och 
personal på skolorna, vilket redovisas i tabellen nedan. 

Med anledning av elevernas behov av stöd och för att säkra måluppfyllelsen har det krävts förstärkta 
resurser i undervisningen. Nämnden har tidigare aviserat ökade kostnader med 8 mnkr. En stor del av 
kostnaderna förknippas till undervisningen för att inte riskera elevernas måluppfyllelse. Nämnden fick 
sena besked om ytterligare resurser för detta och har därför hållit inne fler av dessa åtgärder. 

Utlån av personal till andra förvaltningar när skolorna var stängda (ej redovisat i tabellen 
nedan) 

Förvaltningen har lånat ut 39 medarbetare perioden april - juni, till ett budgeterat värde om ca 4 mnkr. 
Om detta utlån inte hade gjorts skulle mottagande förvaltningar dragit på sig ytterligare kostnader för 
att täcka upp sin bemanning. Detta är inte medtaget som en post i tabellen nedan, men nämnden vill 
ändå uppmärksamma Kommunfullmäktige om detta. 

Statsbidrag (ej redovisat i tabellen nedan) 

I samband med pandemin utlovade Skolverket kraftiga riktade extrasatsningar till Yrkesvux inom 
Vuxenutbildningen, utöver vad som tidigare utlysts. Verksamheten sökte tilläggsfinansiering på 32,8 
mnkr för 2020 och fick löften att detta skulle delas ut under året. I slutet på året meddelade Skolverket 
att man endast delade ut 15,7 mnkr av denna extrafinanisering. Detta innebar att verksamheten gick 
miste om 17,1 mnkr som man hade räknat med och startat upp verksamhet med denna finansiering 
inräknad, vilket bidragit till Vuxenutbildningens underskott i år. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Minskade kostnader livsmedel 3 300 

Minskade kostnader resor, konferenser (elever och personal) 3 000 

Förlorade intäkter elevcafeterior och lokaluthyrning (aula etc) -2 600 

Digitala verktyg för undervisningen -3 800 

Andra tjänster och material (ordningsvakter kommunikation, 
skyddsutrustning etc) 

-450 

Uppvaktningsgåvor till alla medarbetare (KS-beslut) -450 
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Högre kostnader för undervisningen, för att hinna i kapp och 
stötta elever som inte nått målen under vårterminen 

-1 300 

Statsbidrag, se ovan  

Summa -2 300 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Gymnasieskola 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

3 886 3 836 4 128 3 906 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 407 4 287 4 592 4 341 

Antal individer i 
Borås Stads 
kommunala 
aktivitetsansvar, fr o 
m 2019 (ej bgt-mått) 

 422  383 

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 061 1 074 1 048 980 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

540 623 616 612 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola, kr 
per elev 

120 229 117 761 103 739 106 466 

Elever/lärare i 
kommunal 
gymnasieskola (ej 
bgt-mått) 

11 11,9  12,3 

6.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal asylsökande 
i gymnasieskolor i 
Borås (ej bgt-mått) 

178 107  40 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

76 79 75 81 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
Borås hos 
landsting 

16 15 13 17 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor 
utanför Borås 

50 53 64 55 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor i 
Borås 

398 463 478 459 

Kostnad för 
administration, kr 
per elev 

9 465 9 168 7 014 5 812 

Kostnad för 
skolmåltider, kr per 
elev 

6 113 5 810 5 489 4 666 

Kostnad för 
elevhälsa, kr per 
elev 

2 613 2 733 2 599 2 691 

Kostnad för 
skolskjuts (exkl 
inackordering), kr 
per elev 

4 378 5 323 5 553 5 129 

Kostnad för lokaler 
och fysisk miljö, kr 
per elev 

17 092 17 635 15 274 16 079 

Kostnad för lärare, 
övrig 
undervisning, kr 
per elev 

66 563 66 337 59 500 65 453 

Kostnad för 
lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr 
per elev 

11 890 9 677 8 095 8 644 

Övriga 
kostnader, kr per 
elev 

1 835 2 304 1 349 2 286 

6.2 Gymnasiesärskola 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasiesärskola 

71 77 75 74 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

87 90 103 99 

Antal elever från 
andra kommuner 

34 34 33 30 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasiesärskola, kr 
per elev 

507 069 504 446 491 449 508 517 

6.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

6 8 5 5 

Kostnad för 
administration, kr 
per elev 

51 815 47 205 38 982 33 051 

Kostnad för 
skolmåltider, kr per 
elev 

18 233 12 218 12 544 13 354 

Kostnad för 
elevhälsa, kr per 
elev 

31 531 33 122 28 157 27 451 

Kostnad för 
elevassistenter, kr 
per elev 

97 851 102 696 102 319 104 047 

Kostnad för lokaler 
o fysisk miljö, kr 
per elev 

50 948 48 087 36 415 44 556 

Kostnad för lärare, 
övrig 
undervisning, kr 
per elev 

207 721 212 264 200 655 209 223 

Kostnad för 
SYV, kr per elev 

6 985 7 340 6 454 6 863 

Kostnad för 
lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr 
per elev 

30 733 25 941 27 952 21 364 

Övriga 
kostnader, kr per 
elev 

73 556 90 803 2 039 1 293 
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6.3 Vuxenutbildning 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Komvux på 
grundläggande 
nivå, 
genomsnittligt 
elevantal 

325 396 350 454 

Komvux på 
gymnasial nivå, 
genomsnittligt 
elevantal 

1 650 1 906 580 2 014 

YH 
(Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt 
elevantal 

160 205 200 274 

Komvux i svenska 
för invandrare, 
genomsnittligt 
elevantal. 

1 020 994 970 933 

Särvux, 
genomsnittligt 
elevantal 

95 108 95 100 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Viskastrandsgymnasiet inventarier 2 000 1 897 103 

Summa 2 000 1 897 103 

Analys 
Viskastrandsgymnasiet har köpt in inventarier i samband med ombyggnationer som färdigställdes 
tidigare. 
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