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1 Inledning
Utbildningsnämndens årsredovisning
Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås har tillsammans med
Utbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås angett inriktningen och varit
utgångspunkten för arbetet med att ytterligare förbättra och förädla verksamheterna samt för att nå
ökad måluppfyllelse.
Förutom årsredovisning har under året upprättats kvalitetsrapporter. Dessa är att betrakta som
komplement till årsredovisningen. I kvalitetsrapporterna återfinns redovisning av resultat med avseende
på mål i läroplan, skolplan och nämndens utvecklingsplan.
Samtliga chefer, ansvariga för en skola, har lämnat en ekonomisk redogörelse och gjort en
kvalitetsuppföljning avseende verksamhetens måluppfyllelse.
Allmänt
Under budgetåret 2016 gällde de nya reformerna i gymnasieskolan fullt ut. För gymnasiesärskolan
omfattades alla årskurser av reformen Gysär13 från och med hösten 2016. Sista årskullen som läste
enligt tidigare regelverk för gymnasiesärskolan gick ut sommaren 2016.
Arbetet för att nå ökad måluppfyllelse har fullföljts under första halvåret 2016 enligt utvecklingsplanen,
Bildningsstaden Borås 2011-2015. En ny utvecklingsplan 2016-2021 gäller från läsårsstart 2016/17 med
utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Varje skola har
utöver den gemensamma planen en utvecklingsplan för sin nivå med de övergripande
utvecklingsomådena samt egna utvecklings- och förbättringsområden för ökad måluppfyllelse.
Elevtillströmningen till gymnasieskolorna har varit stabil. Antalet 16-åringar var något högre än året
före. Frisöket inom Boråsregionen och det faktum att fristående gymnasieskolor har minskat i antal
samt att färre elever söker till dessa har sammantaget lett till att elevtillströmningen till de kommunala
gymnasieskolorna har fortsatt varit god. Detta har medfört behov av om- och tillbyggnation av
skollokaler. Nyanlända elever ökade kraftigt i omfattning vilket föranlett påtagliga åtgärder och insatser
inom samtliga nämndens verksamheter.
Inkluderingen av elever inom autismspektrumtillstånd har fortgått under året i stödverksamheten på
Sven Eriksosngymnasiet. Antalet elever med behov av detta stöd ökar.
En utvärdering av effekterna av Utbildningsnämndens investeringar inom IKT genomfördes under
året. Målsättningarna för utvecklingsområdet IKT i utvecklingsplan 2011-2015 konstateras till stora
delar har uppnåtts. Arbetet med att utveckla användningen av digitala verktyg fortsätter och arbetet att
börja använda Googles utbud har påbörjats. Datorn är ett väl implementerat lärverktyg och i det
fortsatta arbetet ska insatserna riktas mot att utveckla lärarnas kompetens att använda IKT som en
pedagogisk resurs för elevernas lärande. IKT ingår i den nya utvecklingsplanen inom
utvecklingsområdet det goda lärandet.
Karriärtjänster för lärare i form av förstelärare finns inrättatade i alla verksamheter.
Kommunala skollyftsmedel har använts för kompetenshöjande insatser för lärare.

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

1

0

1

0

Antal genomförda
medborgardialoger.

Antal genomförda medborgardialoger.
Medborgardialog har två huvudsyften: dels ska medborgarna få inflytande över de frågor dialogen
gäller, dels ska de förtroendevalda få ökat underlag för bra beslut. Under 2016 har Utbildningsnämnden
inte genomfört medborgardialog då nämnden inte identifierat något behov därav.

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

Genomsnittlig betygspoäng i
gymnasieskolan (max är 20 poäng).

14,2

14,2

14,4

14,1

94

91

98

90,5

68

76

98

94,8

Andel elever med grundläggande
behörighet till universitet och
högskola, %.
Andel elever i gymnasieskolan som
upplever att lärarna i min skola tar
hänsyn till elevernas åsikter, %.
Andel elever som känner sig trygga
i gymnasieskolan, %.

96

96,2

Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan (max är 20 poäng).
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor är totalt 14,1 för de
högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen, vilket är under det satta målvärdet men
stabilt jämfört med tidigare år.
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet,
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma
tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna
bedöma utvecklingsbehoven och planera för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och
innehåll.

Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, %.
Elever som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande behörighet till
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högskolan. Av samtliga elever med avgångsbetyg från ett högskoleförberedande program i Borås Stads
gymnasieskolor nådde 90,5 % en högskoleförberedande examen och hade därmed grundläggande
behörighet till universitet och högskola. På yrkesprogram finns möjlighet för eleverna att läsa till kurser
för att få grundläggande högskolebehörighet då detta inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Av
totala antalet elever på yrkesprogram hade 38,4 % grundläggande högskolebehörighet.
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet,
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma
tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna
bedöma utvecklingsbehoven och planera för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och
innehåll.

Andel elever i gymnasieskolan som upplever att lärarna i min skola tar hänsyn till
elevernas åsikter, %.
Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området inflytande och delaktighet
finns påståendet "Jag upplever att lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter". Utfallet i
elevenkäten på de fyra gymnasieskolorna Almås, Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand var 76 %
vilket är över målvärdet.
Inflytande ingår som del i det goda pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt
arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner.
Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat så att åtgärder kan vidtas.

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.
Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns
påståendet "Jag känner mig trygg". Utfallet i elevenkäten är 94,8 % på de fyra gymnasieskolorna Almås,
Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand. Jämfört med tidigare år är resultatet stabilt, men når inte upp
till satta målvärdet.
Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt
arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner.
Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat så att åtgärder kan vidtas.
Verksamhetens indikatorer
1. Andelen elever som slutför
utbildningen med betyg på
yrkesprogram (nationella och
specialutformade) ska öka årligen.
(Gymnasiesärskola)

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

100%

100%

100%

100%

3,1

3,1

3,3

3

2. Andelen studerande som
fullföljer sin studieplan ska öka
årligen. (Vuxenutbildningen)
3. Högt värderat pedagogiskt och
socialt klimat. (Alla verksamheter)
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Verksamhetens indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

90,91%

94,44%

100%

100%

4. Andelen gymnasiesärskoleelever
som är i arbete / sysselsättning
efter avslutad utbildning ska öka
årligen. (Gymnasiesärskola)
5. Andelen studerande som lyckas
att slutföra sina studier utan avbrott
eller utan IG ska öka årligen.
(Vuxenutbildningen)
6. Borås Stads gymnasieskolor ska
ligga klart över rikssnittet och ska i
riksjämförelse vara bland de 50
främsta i landet.

50

7. Borås ska tillhöra de 50 bästa
skolkommunerna i SKL:s ranking
Öppna jämförelser.

50

8. Alla elever på
Introduktionsprogrammen går efter
1 år studier vidare till nationellt
program, fortsatta studier, arbete
eller annan sysselsättning.

96%

85%

97%

94%

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

74,1%

73,9%

75%

74,2%

Punkterna 2, 5, 6 och 7 redovisas under respektive rubrik i text nedan.

1. Andelen elever som slutför utbildningen med betyg på yrkesprogram
(nationella och specialutformade) ska öka årligen. (Gymnasiesärskola)
Totalt avslutade 11 elever sina studier i gymnasiesärskolan på Almåsgymnasiets, Bergslenagymnasiets
och Viskastrandsgymnasiets nationella och specialutformade program. Samtliga elever erhöll betyg, åtta
elever ett slutbetyg och tre elever ett samlat betygsdokument.

Planerade åtgärder för att förbättra utfallet
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i planen är det goda lärandet, systematiskt
kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma tidsperiod som
förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och skolenheterna arbetar
fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna bedöma
utvecklingsbehoven och planera för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och innehåll.

2. Andelen studerande som fullföljer sin studieplan ska öka årligen.
(Vuxenutbildningen)
Grundläggande vuxenutbildning
858 personer deltog. Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs hade c:a
52 % minst betyget E.
Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning
Ca 1750 personer deltog. Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs hade
57 % minst betyget E. Andelen kursavbrott var ca 25 % av det totala antalet kursdeltagare.
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Gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning:
Knappt 900 personer deltog i yrkesutbildning. Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit
en nationell kurs avslutade ca 86 % kursen med godkänt betyg
Särskild utbildning för vuxna
82 personer deltog i denna utbildning. Elever som uppnår mål för kurs eller delkurs får betyg. 13 betyg
har utfärdats under läsåret. Till övriga elever utfärdas intyg.
Svenska för invandrare (SFI)
Ca 1730 personer deltog i SFI. Totalt fick 866 kursdeltagare godkänt betyg, 491 avbrottsregistrerades
och 18 hade F. Övriga fortsätter sina kurser.
Yrkeshögskoleutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar, YH, har eget resultatansvar utanför den kommunala vuxenutbildningen.
Utbildningarna genomför, tillsammans med respektive ledningsgrupp, kontinuerliga utvärderingar och
kvalitetsredovisningar vilka redovisas till Myndigheten för yrkeshögskolan.

3. Högt värderat pedagogiskt och socialt klimat. (Alla verksamheter)
Det pedagogiska och sociala klimatet utvärderas årligen i Utbildningsnämndens verksamheter med en
skolklimatundersökning som har sin utgångspunkt i forskningen om framgångsrika skolor. I
undersökningen tar lärare och elever ställning till ett antal påståenden inom fyra områden: värdegrund,
undervisningens innehåll och kvalitet, elevernas inflytande och delaktighet, rektor. Undersökningen har
fyragradig svarsskala: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer ganska dåligt, 3 Stämmer ganska bra, 4 Stämmer
helt och hållet. Elevernas och lärarnas sammanvägda värdering av skolans pedagogiska och sociala
klimat var 3. Svarsfrekvensen för gymnasieskolan uppgick 79,1 % och för vuxenutbildningen till
35,4 %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Arbetet för att nå en god lärandemiljö kommer att bedrivas med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas planer. Orsak till tillfällig nedgång i svarsfrekvensen på
vuxenutbildningen är känd och åtgärdas till nästa undersökning.

4. Andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete / sysselsättning efter avslutad
utbildning ska öka årligen. (Gymnasiesärskola)
Utfallet avser elever från individuella, nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan på
Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet och Hulta ängar samt Viskastrandsgymnasiet. För varje
avgångselev görs en individuell planering för fortsatt sysselsättning efter avslutade studier. Totalt
avslutade 18 elever varav 11 från gymnasiesärskolans nationella program och sju från individuella
programmet. Alla elever hade någon form av sysselsättning efter avslutade studier, vilket är en högre
andel än föregående år.

Planerade åtgärder för att förbättra utfallet
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i planen är det goda lärandet, systematiskt
kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma tidsperiod som
förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och skolenheterna arbetar
fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna bedöma
utvecklingsbehoven och planera för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och innehåll.

Utbildningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2016

7(48)

5. Andelen studerande som lyckas att slutföra sina studier utan avbrott eller utan
IG ska öka årligen. (Vuxenutbildningen)
Se redovisning p 2.

Planerade åtgärder för att förbättra utfallet p 2 och 5
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i planen är det goda lärandet, systematiskt
kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma tidsperiod som
förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och skolenheterna arbetar
fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna bedöma
utvecklingsbehoven och planera för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och innehåll.

6. Borås Stads gymnasieskolor ska ligga klart över rikssnittet och ska i
riksjämförelse vara bland de 50 främsta i landet.
Avser elever i kommunala gymnasieskolor.
Jämförelserna sker inom följande områden:
a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år, exkl individuella programmet/introduktionsprogrammen.
b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola
c) Genomsnittlig betygspoäng (för elever med examen).
d) Etablering på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning.
e) Påbörjade studier på högskola eller universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.
Utfall:
a) 80,1 %, rank: 106, riket 79,8 %
b) 90,5 %, rank: 122, riket 91,2 % (Avser andel av samtliga elever med avgångsbetyg från ett
högskoleförberedande program.)
c) 14,1 rank: 138, riket 14,5
d) 35 %, rank: 55, riket: 27,9 (Avser läsåret 14/15, statistik 15/16 kommer höst 2017)
e) 29 %, rank: 105, riket: 32,1 % (Inom två år, avser läsår 14/15, statistik 15/16 kommer höst 2017)

Planerade åtgärder för att förbättra utfallet
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i planen är det goda lärandet, systematiskt
kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma tidsperiod som
förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och skolenheterna arbetar
fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna bedöma
utvecklingsbehoven och planera för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och innehåll.

7. Borås ska tillhöra de 50 bästa skolkommunerna i SKL:s ranking Öppna
jämförelser.
Avser samtliga folkbokförda elever i kommunen som går i kommunala eller fristående gymnasieskolor.
Jämförelserna sker inom följande områden:
a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år, exkl individuella programmet/introduktionsprogrammen.
b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola.
c) Genomsnittlig betygspoäng.
d) Etablering på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning.
e) Påbörjade studier på högskola eller universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.
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Utfall:
a) 73 %, rank: 112, riket 69,3 % (Indikatorn är inkl introduktionsprogram (IM))
b) 57 %, rank: 78, riket 55,6 % (Indikatorn avser andel elever från samtliga progam, inkl IM.)
c) 13,5 rank: 231, riket 14 (Avser elever med examens- och studiebevis från samtliga progam inkl IM.)
d) 32 %, rank: 125, riket 27,5 %
e) 29 %, rank: 117, riket 31,4 %

Planerade åtgärder för att förbättra utfallet
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i planen är det goda lärandet, systematiskt
kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma tidsperiod som
förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och skolenheterna arbetar
fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna bedöma
utvecklingsbehoven och planera för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och innehåll.

8. Alla elever på Introduktionsprogrammen går efter 1 år studier vidare till
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning.
I gymnasieskolan finns fem introduktionsprogram. Dessa är preparandutbildning, individuellt alternativ,
programinriktat individuellt program, språkintroduktion och yrkesintroduktion. Målet i nämndens
utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås för introduktionsprogrammen är att alla elever från
introduktionsprogram går efter 1 års studier vidare till ett nationellt program, fortsatta studier, arbete
eller annan sysselsättning. Resultat för läsåret 2015/16 var 94 %. 2015 gick resultatet ner, beroende på
att elever flyttade till annan ort under utbildningstiden i högre omfattning än tidigare år.

Planerade åtgärder för att förbättra utfallet
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i planen är det goda lärandet, systematiskt
kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma tidsperiod som
förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och skolenheterna arbetar
fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna bedöma
utvecklingsbehoven och planera för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och innehåll.
Introduktionsprogrammet språkintroduktion bedrivs sedan hösten 2016 på alla gymnasieskolor. Syftet
med denna modell är att minska steget mellan introduktionsprogrammet och de nationella programmen
för eleverna.

9. Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser.
Utfallet grundar sig på lokal statistik från Utbildningsförvaltningen. Årets avgångselever är den tredje
kullen som avslutar sin utbildning i GY11. Utbildningsnämndens mål är att samtliga elever ska ha minst
godkänt betyg i alla kurser efter avslutad utbildning. Årets resultat är 74,2 procent vilket är i nivå med
de två senaste åren.

Planerade åtgärder för att förbättra utfallet
Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas utvecklingsplaner är
utgångspunkten för att förbättra utfallet. Särskild vikt ska läggas på tidiga insatser. Skolorna och
skolenheterna arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera sina resultat för att öka
måluppfyllelsen samt för att kunna bedöma utvecklingsbehoven och planera för fortsatt god utveckling
av utbildningen.
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2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2016

Förskolan, skolan och
gymnasieskolan ska vara avgiftsfri.
Ingen elev ska behöva riskera att
tvingas avstå från någon aktivitet av
ekonomiska skäl.

Kommentar

Genomfört

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska livsmedel, %.

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

14,3

20,3

40

27,9

Andel ekologiska livsmedel, %.
Utfallet 2016 är avrundat 28 % vilket är en ökning för femte året i rad. Målsättningen är att andelen
fortsatt ska öka och arbetet pågår kontinuerligt genom större utbud av ekologiska medel,
kvalitetssäkrad märkning samt ökad kunskap och medvetenhet hos inköpare går utvecklingen i rätt
riktning. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av
miljöombuden för att nå målet.

2.4 Ekonomi och egen organisation
Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

3,5

4

4

4,3

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

15,3

17,2

15

20,4

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro,
andel i %.

46,6

47,9

45

46,6

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Målvärdet för året är ej uppnått.
Sjukfrånvaron i förvaltningen har haft en marginell ökning under 2016 men ligger nära nivån som
brukar beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%. Trenden i riket och i Borås
Stad är att sjukskrivningstalen ökar, utfallet för Borås Stad 2016 är 7,5%. I förvaltningen kan man utläsa
en liten ökning i jämförelse med 2015.Under 2017 kommer vi inrikta oss på att arbeta med att tidigt
sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär. Nämndens
mål är att fortsatt hålla sjukfrånvaron låg, inom intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Nämnden
arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön.
Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i
verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med
förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behövs
genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning.
Utbildningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2016

10(48)

Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås
Stads riktlinjer.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målet för året är ej uppnått.
Under 2016 har verksamheten kring SFI och språkintroduktion succesivt ökat. I takt med det har också
antalet timavlönade ökat då det har funntis ett behov av flexibel bemanning fram till att omfattningen
av verksamheten stabiliserats och rekryteringar genomförts. För att klara snabba omställningar i
verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal.
Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro av
medarbetare eller för att täcka sjukfrånvaro. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av
anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall minska.
Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att
antalet timavlönade skall minska.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.
Målvärdet för året är uppnått.
Utfallet för hälsa i Borås Stad 2016 är 31,5% och för indikatorn har förvaltningen ett mycket positivt
utfall. Genom ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, gott ledarskap, kompetensutveckling
och goda förutsättningar för att medarbetare skall trivas och bibehålla balans mellan krav och kontroll i
arbetet skapas förutsättningar för hälsa i arbetslivet. Exempel på åtgärder är nämndens satsning på
Skollyftet och arbetet i förvaltningen med Uppdragsdialog för lärare. Under 2016 har ett arbete
påbörjats för att ta fram åtgärder med syfte att identifiera och åtgärda organisatoriska faktorer som är
stressdrivande för lärare. Under hösten har den så kallade KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor,
lönebildning) - gruppen arbetat med att ta fram ågtärder som syftar till att lärare skall söka sig till Borås
Stad, att våra arbetsplatser skall vara attraktiva och att man skall trivas och ha goda arbetsvillkor.
Åtgärdsplanen är fastställd av förhandlingsdelegationen. Nämnden uppmuntrar också anställda att ta
ansvar för sin egen hälsa genom de friskvårdsförmåner som möjliggörs för anställda i Borås Stad.

3 Nämndens verksamhet 1
3.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Avvikelse

44 003

27 807

31 729

42 938

11 209

Avgifter och övriga
intäkter

145 292

151 869

161 856

172 540

10 684

Summa intäkter

189 295

179 676

193 585

215 478

21 893

-367 313

-378 370

-425 145

-415 123

10 022

-82 951

-84 999

-88 548

-89 292

-744

-203 637

-188 818

-181 623

-207 042

-25 419

-902

-939

-620

-930

-310

-654 803

-653 126

-695 936

-712 387

-16 451

Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
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Tkr

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Budget 2016

Bokslut 2016

-4 449

Avvikelse
4 449

-465 508

-473 450

-506 800

-496 909

9 891

Kommunbidrag

458 700

469 700

506 800

506 800

0

Resultat efter
kommunbidrag

-6 808

-3 750

0

9 891

9 891

5 700

9 600

4 500

4 500

0

-1 108

5 850

4 500

14 391

9 891

9 761

6 609

2 109

17 027

14 918

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
För Utbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag på 480,8 mnkr:
•
•
•
•
•
•
•

Det är en ökning med 16,7 mnkr jämfört med den ingående grundramen 2015 som var 464,1
mnkr.
8,0 mnkr av ramen avsåg en kostnadskompensation på 2,0 % för löner och 1,3 % för övriga
kostnader.
0,8 mnkr ökning av ram p.g.a lärarlöneavtalet.
1,8 mnkr ökning av ram p.g.a volymjustering för gruppen 16-18 åringar, 1,08 % * 50 %.
5,0 mnkr ökning för kompetensutveckling det s.k "Skollyftet". Planerad ersättning under 4 år
2015--2019.
1,0 mnkr ökad ram för fortsatt utveckling av stödverksamheten för elever med
autismspektratillstånd.
I budget 16:2 avsattes 1 % (4,7 mnkr) i en central buffert. Bufferten har under året fördelats ut
med 0,3 mnkr till friskolor i Borås med Boråselever. Kvarvarande 4,4 mnkr har ej fördelats.

Ramtilldelade poster under året:
•
•
•

23,0 mnkr för att bygga upp organisation och omhänderta nyanlända elever.
0,8 mnkr för kompetenshöjning inom SFI.
2,2 mnkr för lärarlönelyftet.

Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 496,9 mnkr, detta gav ett resultat på 9,9 mnkr
mot ram:
•
•
•
•
•

4,5 mnkr fick Utbildningsförvaltningen efter beslut i KS tillstånd att använda av tidigare
ackumulerat resultat för att finansiera fortsatt genomförande och utveckling av de nationella
programmen. Dessa medel användes ej under året.
4,0 mnkr ämnat för lokalanpassningar och räknas in i det investeringsutrymme som tillförts
Lokalförsörjninganämndens budget.
0,5 mnkr kostnader för Sociala investeringsfonden/projektet "Modersmålsundervisning, SFI".
Kostnaden för detta täcks av centrala medel och är återförd i Utbildningsnämndens
ackumulerade resultat.
22,2 mnkr högre intäkter än vad som budgeterats, interkommunala intäkten för elever som läser
på våra skolor har ökat med 3,9 mnkr varav verksamheten för autismspektrumtillstånd tillfört
0,4 mnkr.
15,5 mnkr lägre personalkostnad än budget. Tillförda medel för nyanlända har ökat budget för
personalkostnader. Utfall för dessa medel ligger på andra kostnadsslag.
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•
•
•

2,9 mnkr högre materialkostnader jämfört med budget, 8,1 mnkr högre än 2015. Utfall för
nyanlända gör att budget för materialkostnader överstigits.
24,7 mnkr högre tjänstekostnader än vad som planerats i budget, varav ca 6,2 mnkr avser ökade
kostnader för nyanlända elever.
0,5 mnkr lägre kostnad för bidrag och transfereringar, det är bl.a lägre utfall för inackordering
och ungdomsbidrag som är lägre än vad som planerats i budget. 0,2 mnkr lägre än 2015.

3.2 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget 2016

Bokslut
2016

Avvikelse

189

86

61

25

-36

Kostnader

-10 389

-10 518

-12 243

-10 384

1 859

Resultat

-10 200

-10 432

-12 182

-10 359

1 823

133 149

141 089

136 739

158 480

21 741

Kostnader

-483 554

-494 136

-514 303

-535 071

-20 768

Resultat

-350 405

-353 047

-377 564

-376 591

973

51 650

37 212

51 574

54 366

2 792

-118 201

-108 249

-121 703

-125 022

-3 319

-66 551

-71 037

-70 129

-70 656

-527

7 700

8 473

8 303

9 833

1 530

Kostnader

-40 555

-41 628

-42 615

-43 099

-484

Resultat

-32 855

-33 155

-34 312

-33 266

1 046

3 664

1 088

938

1 287

349

Kostnader

-6 399

-3 764

-5 238

-4 269

969

Resultat

-2 735

-2 676

-4 300

-2 982

1 318

0

0

0

0

0

Kostnader

-395

-404

-450

-402

48

Resultat

-395

-404

-450

-402

48

3 101

3 187

2 310

3 529

1 219

Kostnader

-4 645

-4 926

-4 756

-5 289

-533

Resultat

-1 544

-1 739

-2 446

-1 760

686

Tkr
Gemensam
administration
Intäkter

Gymnasieskola
Intäkter

Vuxenutbildning
Intäkter
Kostnader
Resultat
Gymnasiesärskola
Intäkter

Avdelningen för
Verksamhetsutveckling
Intäkter

Naturskola
Intäkter

Insatser enligt LSS
Intäkter
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Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget 2016

Bokslut
2016

Avvikelse

Intäkter

0

0

0

0

0

Kostnader

0

0

-4 449

0

4 449

Resultat

0

0

-4 449

0

4 449

0

0

0

0

0

Kostnader

-824

-960

-968

-893

75

Resultat

-824

-960

-968

-893

75

Intäkter

0

248

0

176

176

Kostnader

0

-248

0

-176

-176

Resultat

0

0

0

0

0

199 453

191 383

199 925

227 696

27 771

Kostnader

-664 962

-664 833

-706 725

-724 605

-17 880

Resultat

-465 509

-473 450

-506 800

-496 909

9 891

Tkr
Buffert

Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkter

Flyktingsmottagande

Totalt
Intäkter

3.3 Verksamhetsanalys
Gemensam Administration 1,8 mnkr.
0,7 mnkr lägre kostnader för personal, ej tillsatt tjänst, 0,5 mnkr lägre kostnader för inköp av material,
0,6 mnkr lägrekostnader för köpta tjänster än vad som planerats i budget. Totalt 0,1 mnkr lägre kostnad
jäfört med 2015.
Gymnasieskola 1,0 mnkr.
21,7 mnkr högre intäkter än vad som planerats i budget varav 16,1 mnkr är statsbidrag, 5,0 mnkr högre
intäkter för cafeteria, servering, kostleveranser och övrig försäljning, jämfört med budget. 31,6 mnkr
högre kostnader för köpta tjänster varav 11,0 mnkr är kostnad för externt köpta elevplatser,
Vuxenutbildning -0,5 mnkr.
0,5 mnkr prognostiserat underskott inom SFI för projektet "Modersmålsstöd SFI" vilket ersätts av
sociala investeringsfonden.
Gymnasiesärskolan 1,0 mnkr.
1,0 mnkr högre intäkt än vad som planerats i budget beror främst på högre intäkter än vad som
planerades i budget.
Avdelningen för Verksamhetsutveckling 1,3 mnkr.
1,3 mnkr lägre personalkostnader och högre intäkter än vad som planerades i budget. Beror främst på ej
tillsatt tjänst.
Insatser enligt LSS 0,7 mnkr
0,7 mnkr högre intäkter än vad som planerats i budget.
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Buffert 4,4 mnkr
4,4 mnkr ej förbrukad under året, enligt planering.

3.3.1 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens mål
Övergripande mål
•

Borås Stad ska bli en skol- och bildningsstad med goda resultat.

”Bildning kan vara både praktisk och teoretisk. Människor lär sig många olika saker på många olika sätt
under sitt liv.”
Utvecklingsplanen 2011-2015 Bildningsstaden Borås och de sex utvecklingsområden i planen med
preciserade strategier har varit utgångspunkten för arbetet under läsåret 2015-16. Sammantaget kan
konstateras att måluppfyllelsen är förhållandevis god. På gymnasieskolan nationella program finns
fortsatt förbättringsutrymme gällande nämndens mål att alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla
kurser. När det gäller examen från högskoleförberedande program och yrkesprogram nås sammantaget
ett gott resultat, som är över rikets snitt för tredje året i rad. Skollagens syfte med ubildningarna i
gymnasieskolan, att eleverna når yrkesexamen eller högskoleförberedande examen, uppnås således i hög
utsträckning. Elever som studerar på introduktionsprogrammen går vidare till studier, arbete eller annan
sysselsättning i mycket hög grad. I gymnasiesärskolan får eleverna ett slutbetyg eller ett samlat
betygsdokument och en hög andel är antingen i arbete eller i annan form av sysselsättning efter
genomförd skolgång. Inom vuxenutbildningen uppnår en ansenlig andel av de studerande lägst
godkända betyg.

3.3.2 Administrativa och övriga gemensamma funktioner
Mål och resultat
Verksamhet 2016
Utbildningsförvaltningens centrala administrations mål för året utöver det löpande arbetet:
•

Driva arbetet med att genomföra och utveckla gymnasieskolan GY 11.

GY 11 infördes läsåret 2011/12. Tre årskullar har nu genomfört den reformerade gymnasieskolan,
läsåren 2013/14, 2014/15 och 2015/16.
•

Arbeta enligt utvecklingsplan 2016-2021, Bildningsstaden Borås, i verksamheterna.

Arbetet i verksamheterna har under första delen av året fortgått i enlighet med utvecklingsplanen
Bildningsstaden Borås 2011-2015. Syftet med planen är att göra en bra verksamhet bättre och arbetet
utgår från sex identifierade utvecklingsområden: Bedömning för lärande (BFL), Elever i behov av
särskilt stöd, Elever med utländsk bakgrund, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT),
Kvalitetsarbete samt Styrning och ledning. Från hösten finns en ny utvecklingsplan för perioden 20162021 med syfte att ytterligare förbättra och utveckla verksamheten. De tre utvecklingsområdena det
goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund utgör underlag för detta arbete.
•

Följa och stödja skolornas arbete med att utarbeta utvecklingsplaner för 2016-2021 med
utgångspunkt i förvaltningens plan.

Arbetet med att följa och stödja skolornas arbete med att utarbeta utvecklingsplaner har fortgått under
året. Utgångspunkt för skolornas arbete har varit förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås
2016-2021 och uppdraget att förhålla sig till utvecklingsområdena i denna plan samt beskriva egna
förbättringsområden och strategier för ökad måluppfyllelse. Skolornas planer gäller från läsårsstart
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2016/17.
•

Fortsatt medverka till och delta i ökad regional samordning och utveckling av
yrkesvuxutbildningen inom Boråsregionen enligt upprättat avtal.

Samverkan inom Boråsregionens vuxenutbildning (BR-Vux) har fortsatt, i ökad omfattning jämfört
med tidigare. Fler statliga bidrag av olika slag har utlysts från Skolverket under 2017. Detta har
inneburit att samverkan utöver yrkesutbildningspaket innehållande gymnasiala yrkeskurser, även har
omfattat vissa teoretiska gymnasiala kurser och yrkesutbildning i kombination med Sfi.
Redovisning av beviljat och utfört antal platser inom BR-Vux:
Lärlingsutbildning för vuxna 37,6 platser beviljat 36 utfört
Yrkesförare 21,0 platser beviljat 20 utfört
Trainee 50,0 platser beviljat 36 utfört
Komvux 154,0 platser beviljat och allt utfört
Komvux, ansökan 2 38,5 platser beviljat och allt utfört
Yrkesvux 144,0 platser beviljat och allt utfört
Yrkesvux - sfi/sva 59,0 platser beviljat 46 utfört
Arbetet med att utveckla gemensamma rutiner för upprättande av individuella studieplaner har
påbörjats under 2016 och kommer att fortsätta under 2017.
Boråsregionens vuxenutbildning ingår också i ett interregprojekt kallat KOBRA, tillsammans med ett
tiotal andra västsvenska kommuner och partner i Danmark och Norge. Projektet ska öka kunskapen
om regionernas kompetensbehov hos beslutsfattare utbildningsanordnare, näringsliv och andra
intressenter. Projektet ska testa och utvärdera nya arbetssätt för ett hållbart samarbete kring
kompetensförsörjning.
•

Fortsatt delta i arbetet med en kompetensplattform för vuxnas lärande i Västra
Götalandsregionen.

Vuxenutbildningen deltar aktivt, enligt plan, i de olika aktiviteter som inryms inom
kompetensplattformens uppdrag.
•

Fortsätta samarbetet med Boråsregionen för samverkan kring gymnasieskola och
vuxenutbildning.

Samarbetet har fortgått under året.
•

Utveckla informations- och kommunikationsteknologin inom förvaltningen.

IKT har varit ett av sex utvecklingsområden i Bildningsstaden Borås 2011-2015. Arbetet med ytterligare
utveckling inom IKT har fortsatt. Den förvaltningsövergripande IT-utvecklingsgruppens arbete för en
sammanhållen utveckling i förvaltningen har delvis ersatts av att skolorna mer autonomt beslutar kring
sin IKT-utveckling. IKT är i den nya utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 216-2021 som en del av
utvecklingsområdet det goda lärandet (DGL). Avtalet med företaget Lin Education, som slöts 2014
avseende digitala verktyg och tjänster, är förlängt. Samtliga elever i gymnasieskolan och i
gymnasiesärskolan har tillgång till digitala verktyg i form av datorer eller läsplattor. Tillgången på
digitala verktyg är god inom Vuxenutbildningen.
•

Fortsätta arbetet med konsultation och rådgivning i psykologiska frågor i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.

Arbetet har fortgått enligt planering.
•

Följa upp och utveckla arbetet med särskilt stöd inom förvaltningen.

Kvalitetsrapport Elever i behov av särskilt stöd har sedan flertalet år tagits fram av den
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skolformsövergripande utvecklingsenheten varje år med medverkan av utbildningsförvaltningen. Den
senaste rapporten är för 2015. I samband med omorganisationen under 2016 utgick kvalitetsrapport
Elever i behov av särskilt stöd. I Borås Stads nya organisation ansvarar respektive facknämnd inom
utbildningsklustret för sitt systematiska kvalitetsarbete. En redogörelse av elevhälsoarbetet under året
finns i skolornas kvalitetsbedömning.
•

Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar för år 1 i gymnasieskolan i form av
bedömningsinstrument i engelska, matematik och svenska.

Bedömningsinstrument har genomförts i svenska, matematik och engelska för elever i åk 1. Resultaten
utgör underlag för skolornas arbete och planering kring såväl det förebyggande och främjande arbetet
som individuella insatser för elever i behov av särskilt stöd.
•

Genomföra årliga undersökningar för utvärdering av skolornas sociala och pedagogiska klimat.

Skolklimatundersökningen har genomförts. I undersökningen tar elever och lärare ställning till
påståenden inom fyra områden som har sin utgångspunkt i forskningen om framgångsrika skolor.
Områdena är värdegrund, undervisningens kvalitet, inflytande och delaktig samt rektor. Svarsskalan är
fyragradig där 1 anger Stämmer inte alls, 2 Stämmer ganska dåligt, 3 Stämmer ganska bra, 4 Stämmer
mycket bra. Elevernas och lärarnas sammanvägda värdering av skolans sociala och pedagogiska klimat
var 3. Svarsfrekvensen för gymnasieskolan uppgick 79,1 % och för vuxenutbildningen till 35,4 %.
Arbetet för att nå en god lärandemiljö kommer att bedrivas utifrån analys av resultaten i
skolklimatundersökningen och med utgångspunkt i utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021
och skolornas planer. Orsak till tillfällig nedgång i svarsfrekvensen på vuxenutbildningen är känd och
åtgärdas till nästa undersökning.
•

Införa ett miljöledningssystem på Utbildningskontoret.

Utbildningskontoret har miljödiplomerats enligt Svensk Miljöbas under 2016.
Resultat
Utbildningskontorets resultat visar ett plus mot budget på 6,3 mnkr. Utbildningsförvaltningens
administration står för plus 1,8 mnkr, vilket fördelar sig enligt följande, lägre personalkostnader 0,6
mnkr, lägre materialkostnader 0,5 mnkr samt lägre kostnader för köpta tjänster 0,6 mnkr.
Utbildningsnämnden 0,1 mnkr lägre kostnad och yrkesråd 0,1 mnkr lägre kostnad än vad som planerats
i budget.
I Bu 2016:2 avsattes 1 %, 4,7 mnkr, i en central buffert. Bufferten har under året fördelats ut med 0,3
mnkr till friskolor i Borås med Boråselever. Kvarvarande del 4,4 mnkr har legat kvar som buffert under
året.
Verksamheten i siffror
Gemensam
administration
(inkl nämndens
verksamhet)

Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

189

87

61

26

Kostnader, tkr

-11 213

-11 477

-17 660

-11 277

Resultat, tkr

-11 024

-11 390

-17 599

-11 252

Kommunbidrag, tkr

12 847

13 117

17 599

17 599

Res. efter
kommunbidrag, tkr

1 823

1 726

0

6 347

661

676

4 449

4 449

Intäkter, tkr

Varav Central
buffert
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Gemensam
administration
(inkl nämndens
verksamhet)

Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

Personalkostnader
totalt, tkr

7 635

8 010

8 518

7 854

Varav
Utbildningskontoret

6 839

7 115

7 600

7 021

776

882

818

823

24

14

100

10

Varav
Utbildningsnämnden
Varav Yrkesrådet

3.3.3 Avdelningen för Verksamhetsutveckling
Utbildningskontoret
Psykologverksamheten
Målsättningen är för skolpsykologerna, likt elevhälsan, är att undanröja hinder för inlärning hos eleven.
Skolpsykologerna träffar kontinuerligt elevhälsoteamen på skolorna och arbetar förebyggande och
hälsofrämjande. Det finns en tydlig arbetsbeskrivning, samt fördelning av förvaltningens skolor för att
möjliggöra för skolpsykologerna att bidra såväl på organisations- som individnivå. Rutin för
informationssäkerhetspolicy är infört.
Gymnasieantagningen
Gymnasieantagningen handlägger antagningen till år 1 på uppdrag från samtliga kommuner i Sjuhärads
kommunalförbund och samtliga fristående gymnasieskolor i Sjuhäradsregionen. Gymnasieantagningen
består av 3,0 tjänst. Viss del av den ena heltiden fungerar även som administratör för förvaltningens
personalavdelning, samt stödjer pågående processer som ligger under avdelning för
verksamhetsutveckling. Fortbildning av personalen har skett under året och planerade
informationsträffar för samtliga studie- och yrkesvägledare i Sjuhärad och Borås Stad har genomfört.
Värdegrund
Förvaltningen har sedan drygt fem år tillbaka ett samarbete med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och
Swedbank Sjuhärad. Förvaltningen ges möjlighet att erbjuda ”Mina Möjligheters Dag”. En dag då alla i
årskurs 1 i Borås kommunala samt fristående gymnasieskolor samt elever från Mark och Svenljunga
inbjuds till en halvdag med föreläsningar. 2016 föreläste Tobias Karlsson och Milad Mohammadi.
Estetelever från Bäckängsgymnasiet underhöll i pausen. Föreläsningarna äger rum på Åhaga och dagen
ska ses som ett komplement till det värdegrundsarbete som bedrivs ute på skolorna. I maj 2015 delades
de första stipendierna kopplade till Mina Möjligheters Dag ut med en fortsättning även detta år.
Stipendiet söks av elever i årskurs 3 som i sin ansökan ska berätta hur Mina Möjligheters Dag inspirerat
dem till en lyckad gymnasietid. Även lärare som under en längre tid främjat arbetet med värdegrund har
möjlighet att få ett stipendium. Förvaltningen, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad samt Swedbank Sjuhärad
har beslutat att fortsätta samarbetet kring både dagen och stipendierna även under kommande läsår.
Marknadsföring och kommunikation
Tjänsten, 100%, stödjer förvaltningens verksamheter i att bedriva marknadsföring mot byrå, Öppet
Hus på respektive skola samt besöksdagar för grundskoleelever. Kommunikatören sköter även
förvaltningens gemensamma marknadsföringsinsatser, annonsering, information och upphandling.
Kommunikatören har genomfört uppbyggnaden av förvaltningens externa webb och stöttat förskolan
och grundskolan i deras arbete under året.
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Skolutveckling i enlighet med Bildningsstaden Borås
Under året har utvecklingsledaren, anställd av Utvecklingsenheten Borås Stad, med fokus på
gymnasieskolan, drivit förvaltningens arbete vidare med Bedömning för Lärande (BFL). Flera
föreläsningar av såväl externa som interna föreläsare har hållits för lärare och skolledare med syfte att
vidare inspirera och motivera till fortsatt arbete med satsningen. Vid uppstarten i augusti bevistade
samtliga lärare i förvaltningen Bäckängsgymnasiets aula för en gemensam kick-off med inledning av
förvaltningschef och en föreläsning av Troed Troedsson.
Under läsåret 2015/16 har arbetet fortsatt med ytterligare utveckling inom IKT. Det finns en
förvaltningsövergripande IT-utvecklingsgrupp som arbetar för en sammanhållen utveckling i
förvaltningen. Lärspridare tjänstgör ute på skolorna. Representant från samtliga skolor har varit på den
årliga mässan, BETT (British Education and Training Techonology), i London i januari 2016. Avtalet
med företaget Lin Education, som slöts 2014 avseende digitala verktyg och tjänster, har förlängts.
Avtalet innebär ett samarbete där skolorna beslutar om vilka insatser som genomförs inom ramen för
Bildningsstadens utvecklingsarbete.
Kvalitetskonferens hölls i oktober för samtliga skolledare inom förvaltningen. Där fördjupades arbetet
med det systematiska kvalitetsarbetet i form av seminarier och workshops som ett led att fortsatt
utveckla kvalitetsarbetet.
Under läsåret har även skolledarkonferenser genomförts. Innehållet har bland annat varit
Uppdragsdialogen, Bildningsstaden Borås och utbildning av JP Skolnet.
Förvaltningen har under året ansökt om statsbidrag för att utveckla arbete med APL och Lärling.
Berörda skolor är Almås- och Viskastrandsgymnasiet, men omfattar även Sven Eriksonsgymnasiet.
Syftet är att i förvaltningen och Borås Stad kunna erbjuda en likvärdig undervisning inom dessa
områden med en ökning av antal platser och en breddning av utbudet.
Arbetet med stödverksamheten ”Torget” fortgår på Sven Eriksonsgymnasiet. Verksamheten är till för
elever inom autismspektrat.
Resultat
Avdelningen för verksamhetsutvecklings resultat visar ett plus mot budget på 1,3 mnkr. 0,3 mnkr högre
intäkter än vad som planerats i budget. 0,9 mnkr lägre kostnader för löner, personalförsäkringar och
personalutveckling samt 0,1 mnkr högre kostnader för kontorsmaterial och 0,2 mnkr lägre kostnader
för köpta tjänster.
Verksamheten i siffror
Avdelningen för
verksamhetsutveckling

Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

3 664

1 088

938

1 287

Kostnader, tkr

-6 399

-3 764

-5 238

-4 268

Resultat, tkr

-2 735

-2 676

-4 300

-2 982

Kommunbidrag, tkr

4 168

4 253

4 300

4 300

Res. efter
kommunbidrag, tkr

1 434

1 577

0

1 318

Personalkostnader
totalt, tkr

4 884

2 649

3 952

3 017

Intäkter, tkr
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3.3.4 Gymnasieskolan
Verksamhet
Gymnasieskolans målsättning för 2016 var att arbeta enligt den nya utvecklingsplanen för 2016-2021,
Bildningsstaden Borås, under första halvåret 2016 utarbeta utvecklingsplan för respektive skola för
2016-2021 och i arbetet utgå från förvaltningens plan. Utgångspunkten för detta arbete är de
övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för gymnasieskolan,
Utbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och strategier för att nå dessa.
Utbildningsnämndens mål 2016 för gymnasieskolan fastställs i den nya utvecklingsplanen.
Resultat: Arbetet har under vårterminen 2016 utgått från Bildningsstaden Borås 2011-2015 och från
höstterminen 2016 från den nya utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. Skolorna har
utarbetat utvecklingsplaner.
Utbildningsnämndens mål för gymnasieskolan redovisas under rubriken 3.1 Gymnasieskola.
•

Högt värderat pedagogiskt och socialt klimat.

Resultat: Gymnasieskolornas samlade resultat var 3,1 i skolklimatundersökningen med fyragradig
svarsskala där 4 är det högsta värdet. Resultatet utgör underlag för analys och åtgärder i skolorna.
Utbildningsnämnden: genomförda utbildningar i gymnasieskolan
Skola

Program

Almåsgymnasiet

Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet,
Handels- och administrationsprogrammet,
Hantverksprogrammet, (Florist, Frisör, Hår- och
makeupstylist), Hotell- och turismprogrammet,
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och
omsorgsprogrammet. Introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion,
Språkintroduktion.Lärlingsutbildning.

Bäckängsgymnasiet

Nationella program: Estetiska programmet (Bild och
formgivning, Dans, Musik, Teater), Humanistiska
programmet, Naturvetenskapsprogrammet,
Samhällsvetenskapsprogrammet.
Introduktionsprogram: Preparandutbildning,
Språkintroduktion.

Sven Eriksonsgymnasiet

Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet
(Fritid och hälsa/Nationell idrottsutbildning, NIU),
Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet,
Entreprenörsprogrammet (nationell
spetsutbildning), International Baccalaureate.
Introduktionsprogram: Preparandutbildning,
Språkintroduktion.

Tullengymnasiet

Introduktionsprogram: Individuellt alternativ,
Preparandutbildning, Språkintroduktion,
Yrkesintroduktion.

Viskastrandsgymnasiet

Nationella program: Bygg- och
anläggningsprogrammet, El- och
energiprogrammet, Estetiska programmet (Estetik
och media), Fordons- och transportprogrammet,
Hantverksprogrammet (Finsnickeri, Textil design),
Industritekniska programmet (Produkt- och
maskinteknik, Svetsteknik), VVS- och
fastighetsprogrammet. Introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val, Språkintroduktion,
Yrkesintroduktion. Lärlingsutbildning.
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År

Genomsnittligt elevantal ¤

Tullen

Viskastrand

Totalt

Boråselever i
fristående
gymnasieskolor
i Borås

Almås

Bäckäng

Sven
Erikson

Utfall
2014

783

1 270

1 038

240

767

4 097

408

Utfall
2015

727

1 275

1 069

264

755

4 089

359

Budget
16:1

734

1 320

1 088

252

792

4 186

373

Budget
16:2

742

1 330

1 113

300

816

4 301

312

Utfall
2016

708

1 299

1 098

448

758

4 311

337

¤ Genomsnitt beräknat på antal elever i våra gymnasieskolor per den 15 mars/antal elever den 15 oktober dividerat
med 2.
Kommunens aktivitetsansvar (KAA)
Totalt antal elever
i
Aktivitetsansvaret

Elever inom
introduktionsprogram
och annan utbildning

20111230

427

227

123

28,8 %

20121230

409

189

121

29,6 %

20131230

405

229

101

24,9 %

20141230

436

263

119

27,3 %

20151230

671

565

79

11,8 %

20161230¤

810

271

197

24,3 %

År/mätdatum

Elever som erbjudits utbildning men
inte deltar ¤

¤ Procentsiffran är i förhållande till antalet elever totalt i uppföljningen. ¤ Ökning 20161230 beror på ändrade
rutiner/system. Vi får idag in alla som är folkbokförda i Borås Stad mellan 16-19 år. Systemet är ej rensat för personer
som har examen från annan kommun eller högskola. Arbete fortgår med system för att rensa för personer som inte ska
vara med.
Sammandrag över verksamheternas nettoresultat
Nettokostnad, Mnkr

Budget 2016:2

Redov 2016

Resultat

Förbr %

Administration

35,5

35,9

-0,4

101

Skolmåltider

19,2

17,8

1,4

93

Elevhälsa

8,8

9,4

-0,6

107

Skolskjuts o
inack.bidrag

8,9

9,7

-0,8

109

89,2

93,8

-4,6

105

223,5

213,2

10,3

95

46,1

46,3

-0,2

100

Lokaler o fysisk miljö
Undervisning
Lärverktyg
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Nettokostnad, Mnkr

Budget 2016:2

Redov 2016

Resultat

Förbr %

APL

2,2

2,3

-0,1

105

SYV

4,4

4,3

0,1

98

-64,9

-59,3

-5,6

91

4,7

3,2

1,4

68

377,6

376,6

1,0

100

Statsbidrag o
skolersättn
Elevassistenter
TOT
GYMNASIESKOLAN

Gymnasieskolan visar ett plusresultat på 1,0 mnkr.
Avvikelser
Administration, -0,4 mnkr
0,8 mnkr i högre intäkter jämfört med budget. Jämfört med 2015 har intäkterna ökat med 0,5 mnkr. 2,2
mnkr högre personalkostnader jämfört med budget. Jämfört med 2015 har lönekostnaderna ökat med
1,9 mnkr. 0,4 mnkr högre materialkostnader jämfört med budget. Jämfört med 2015 har kostnaderna
ökat med 0,2 mnkr.
1,4 mnkr lägre tjänstekostnader jämfört med budget, utfallet beror främst på lägre kostnad för drift och
underhåll av dataverksamheten än vad som planerades i budget. Jämfört med 2015 har kostnaderna
ökat med 0,6 mnkr.
Skolmåltider, 1,4 mnkr
4,1 mnkr beror på högre intäkter än vad som budgeterades för cafeteria och kiosk samt servering och
övrig försäljning. Jämfört med 2015 har kostnaderna ökat med 2,7 mnkr och intäkterna har ökat 1,2
mnkr.
Elevhälsa, -0,6 mnkr
-0,6 mnkr beror på högre personal- och tjänstekostnader jämfört med budget. Jämfört med 2015 har
den totala kostnaden ökat med 1,9 mnkr.
Skolskjutsar och inackorderingsbidrag, -0,8 mnkr
1,0 mnkr högre intäkter för busskort. 2,4 mnkr högre kostnader för skolskjutsar. Det är de högre
kostnaderna för skolskjutsar som gör att verksamheten dragit över jämfört med budget. Jämfört med
2015 ökade intäkterna med 0,6 mnkr och kostnaderna ökade med 1,1 mnkr.
Lokaler och fysisk miljö, -4,6 mnkr
-1,7 mnkr beror på ökade kostnader för inventarier, underhåll och inköp av engångsartiklar. -4,1 mnkr
ökade kostnader för byggnads-, anläggnings- och underhållstjänster jämfört med budget, varav
lokalhyror har ökat med 0,9 mnkr jämfört med budget. Jämfört med 2015 har hyrorna ökat 3,2 mnkr.
Intäkterna har ökat med 0,2 mnkr jämfört med 2015 och är 0,8 mnkr högre än vad som budgeterats.
Intäkterna består av försäljning av tjänster, tillfällig lokalupplåtelse och driftbidrag från Ams.
Undervisning, 10,3 mnkr
0,8 mnkr minkskning av kostnader jämfört med budget, varav 11,0 mnkr lägre personalkostnader och
10,2 mnkr i högre kostnader för material och tjänster. 9,4 mnkr högre intäkter varav 7,8 mnkr högre
intäkter från statliga myndigheter, Ams och Eu bidrag, 2,5 mnkr högre intäkter jämfört med 2015. 4,5
mnkr högre intäkter för praktikanter, 1,8 mnkr högre intäkter jämfört med 2015. 0,7 mnkr lägre intäkter
för försäljning av verksamheter och entreprenader jämfört med budget. Jämför med 2015 har
intäkterna ökat med 3,9 mnkr och kostnaderna har ökat med 23,1 mnkr.
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Lärverktyg, -0,2 mnkr
Kostnaden för lärverktyg överstiger budget med 0,2 mnkr. Av nettokostnaden för lärverktyg, 46,3
mnkr, har 7,5 mnkr (8,8 mnkr 2015) gått till datakostnader inom de pedagogiska datasystemen. Det
motsvarar 1 732 kr/elev (2 155 kr/elev 2015). Leasing av datautrustning uppgår till 13,2 mnkr vilket
motsvarar 3 072 kr per elev (3 032 kr per elev 2015).
Lärverktygsanslaget blev 10 730 kr/elev (10 710 kr/elev 2015).
Elevassistenter, 1,4 mnkr
1,4 mnkr lägre personalkostnader jämfört med budget. Jämfört med 2015 är kostnaderna 0,2 mnkr
högre.
Studie- och yrkesvägledare (SYV), 0,1 mnkr
0,1 mnkr lägre personalkostnader samt 0,2 mnkr högre kostnader för köpta tjänster samt 0,1 lägre
kostnad för köpta tjänster än vad som beräknades i budget. 0,2 mkr högre kostnad jämfört med 2015.
Statsbidrag och skolersättningar, -5,6 mnkr
Intäkterna för externa skolersättningar uppgick till 105,4 mnkr (101,3 mnkr 2015) vilket var 6,7 mnkr
lägre än budget. Motsvarande kostnader (exkl moms) var 7,0 mnkr högre än vad som planerats i
budget. Jämfört med 2015 ökade intäkterna med 4,1 mnkr och kostnaderna ökade med 0,8 mnkr.
Antalet elever

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Från annan
kommun

741

793

875

964

1 045

1 066

1 064

1190

- varav TF elever*

175

Till annan
kommun/landsting

137

121

121

127

139

120

105

84

Till fristående
skola ej Borås

59

60

57

47

40

35

37

43

Till frist. skola i
Borås(på
årsbasis)

648

684

703

625

509

408

359

337

* TF elever är nyanlända elever som ännu ej fått fullständigt personnummer.
Utveckling av interkommunala ersättningar
Den Interkommunala nettoersättningen har förändrats från som högst 54,4 mnkr (1996) och som lägst
-16,8 mnkr (2009). Den stora förändringen skedde vid etablering av fristående gymnasieskolor i Borås
då fler Boråselever valde att studera hos externa gymnasieskolor. Då fler elever som inte är skrivna i
Borås och fler Boråselever väljer att stanna i Borås Stads gymnasieskolor har nettoutfallet för 2016 gett
en nettointäkt på 49,4 mnkr. Jämfört med 2015 som gav en nettointäkt på 46,2 mnkr.
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Kostnad per elev, kr, i fasta priser (omräknat med KPI)
Redov 2012

Redov 2013

Redov 2014

Redov 2015

Redov 2016

Antal elever

4 103

4 097

4 097

4 089

4 311

Administration

7 328

7 367

7 407

8 097

8 325

Skolmåltider

4 149

4 171

4 299

4 252

4 125

Elevhälsa

1 829

1 773

1 824

1 796

2 191

Skolskjutsar o
inack.

2 006

1 938

1 871

2 209

2 250

16 258

16 518

17 570

17 696

18 052

Vaktmästeri

1 416

1 344

1 272

1 320

1 251

Städning o
renhållning

2 396

2 497

2 497

2 359

2 455

43 714

44 102

45 676

46 985

49 461

Läromedel

8 412

11 058

11 038

10 606

10 730

TOTAL
KOSTNAD

89 314

92 563

95 299

97 982

101 117

Lokaler

Undervisning

Under administration ligger, förutom löner och kontorsmaterial, datakostnader för det administrativa
datanätet samt kostnader för kompetensutveckling.
Kostnad per elev, index, i fasta priser
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Ovanstående diagram visar förändring av kostnaden per elev utifrån kostnaden år 1992 (index 100) i
fasta priser. Kostnaden för administration har ökat mest, följt av kostnaden för lärarledd undervisning
på bekostnad av läromedelsanslaget. Ökningen av administrativa kostnader år 2000 beror på en
förändrad skolledarorganisation med tonvikt på pedagogiskt ledarskap. Förutom personalkostnaden
inom administration ökar också driftkostnaden för data. Efter att ha kostat 74 tkr 1992 (index 100) steg
kostnaden till över 2 mnkr år 2000. Kostnaden 2016 blev 2,9 mnkr, jämfört med 2,7 mnkr 2015. I
driftskostnad data ingår även kostnader för installationer och licenser.

Ovanstående diagram visar den totala kostnaden per folkbokförd elev i Riket (alla kommuner), i Större
städer samt i Borås. Det innebär för Borås att alla elever ingår oavsett om de går i Borås kommunala
skola, fristående skola eller i annan kommun/landsting. Detta i jämförelse med "Borås egna skolor"
vilket är de kommunala skolorna i Borås. Uppgifterna kommer från officiell statistik via Skolverket och
omfattar t.o.m år 2015. Diagrammet visar att kostnaden per folkbokförd elev för lokaler, undervisning
och läromedel är oförändrad 2015 jämfört med 2014.
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Den totala kostnaden per elev, räknat i fast penningvärde, har i Borås skolor ökat med 40 % sedan
1992.
Verksamheten i siffror
Gymnasieskolan

Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

133 149

141 089

136 739

158 480

Kostnader, tkr

-483 554

-494 136

-514 564

-535 071

Resultat, tkr

-350 405

-353 047

-377 564

376 591

Kommunbidrag, tkr

338 695

347 438

377 564

377 564

Resultat efter
kommunbidrag, tkr

-11 710

-5 609

0

973

Antal elever,
totalt

4 097

4 089

4 301

4 311

Antal elever från
andra kommuner

1 066

1 064

1 132

1 190

Intäkter, tkr

- varav TF elever*

175

Antal elever från
Borås i andra
kommuner

77

76

73

84

Antal elever från
Borås hos
landsting

43

29

21

17

Antal elever från
Borås i fristående
gymnasieskolor
utanför Borås

35

37

37

43
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Gymnasieskolan

Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

Antal elever från
Borås i fristående
gymnasieskolor i
Borås

408

359

312

337

3 594

3 525

3 611

3 602

96 193

98 945

102 881

101 117

- administration

7 476

8 176

8 261

8 325

- skolmåltider

4 339

4 294

4 468

4 125

- elevhälsa

1 841

1 813

2 046

2 191

- skolskjuts (exkl
inackordering)

1 584

1 956

1 712

2 029

- lokaler och fysisk
miljö

17 735

17 870

20 746

21 759

- lärare, övrig
undervisning

46 105

47 447

51 959

49 461

- läromedel inkl
kapitalkostnad

11 142

10 710

10 719

10 730

Totalt antal
Boråselever att
finansiera
Kostnad per
elev, kr
- totalkostnad

3.3.5 Gymnasiesärskolan
Verksamhet
Gymnasiesärskolans målsättning för 2016 var att arbeta enligt den nya utvecklingsplanen för 2016-2021,
Bildningsstaden Borås, under första halvåret 2016 utarbeta utvecklingsplan för verksamheten för 20162021 och i arbetet utgå från förvaltningen plan. Utgångspunkten för detta arbete är
Utbildningsnämndens mål samt skolans egna mål och strategier för att nå dessa.
Resultat: Arbetet har under vårterminen 2016 utgått från Bildningsstaden Borås 2011-2015 och från
höstterminen 2016 från den nya utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsplan
för verksamheten har utarbetats. .
Utbildningsnämndens resultat för gymnasiesärskolan redovisas under rubriken 3.2 Gymnasiesärskola.
•

Högt värderat pedagogiskt och socialt klimat.

Resultat Bergslenagymnasiet:
Gymnasiesärskolan har under 2016 tagit fram en för verksamheten anpassad skolklimatenkät för
eleverna. Undersökningen omfattar fyra områden: kunskap och lärande, delaktighet och inflytande,
bemötande, trygghet och trivsel. Inom områdena tar elever ställning till ett antal påståenden på en
tregradig skala. Utfallet för gymnasiesärskolan som helhet var 2,5. Resultatet utgör underlag för analys
och åtgärder på skolan.
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Utbildningsnämnden: genomförda utbildningar i gymnasiesärskolan
Skola

Program

Gymnasiesärskolan

Programmet för administration, handel och
varuhantering, Programmet för estetiska
verksamheter, Programmet för fastighet,
anläggning och byggnation, Programmet för
fordonsvård och godshantering, Programmet för
hantverk och produktion, Programmet för hotell,
restaurang och bageri, Programmet för hälsa, vård
och omsorg, Programmet för samhälle, natur och
språk, Individuella program

Antal elever
Utbildning/ Skola

Utfall 2014

Utfall 2015

Budget 2016:2

Utfall 2016

Nationella och
specialutformade
program,
Almåsgymnasiet,
Bergslenagymnasiet,
Viskastrandsgymnasiet

73,0

70,0

73,5

72,5

Individuellt program Yrkesträning,
Almåsgymnasiet

13,0

15,0

14,0

13,0

Individuellt program Verksamhetsträning,Hulta
ängar

17,0

12,5

10,0

10,5

103,0

97,5

102,0

96,0

30,5

25,0

22,0

19,0

3,5

4,0

5,5

4,0

Budget 2016:2

Redov 2016

Resultat

Förbr %

Administration

4,2

4,7

-0,5

112

Skolmåltider

1,4

1,3

0,1

93

Elevhälsa

1,5

1,1

0,4

73

Skolskjutsar

0,2

0,2

0,0

100

Lokaler o fysisk miljö

5,5

6,6

-1,1

120

16,9

14,1

2,8

83

Lärverktyg

5,2

4,8

0,4

92

Elevassistenter

6,0

6,8

-0,8

113

APL

0,0

0,0

0,0

0

SYV

0,6

0,6

0,0

100

-8,3

-8,1

-0,2

98

1,1

1,2

-0,1

109

Totalt
Elever med rätt till
korttidstillsyn enligt LSS
Elever med boende enligt
LSS

Sammandrag över verksamheternas nettoresultat
Nettokostnad, Mkr

Undervisning

Skolersättningar, intäkt
Skolersättningar, kostnad
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Nettokostnad, Mkr

Budget 2016:2

Redov 2016

Resultat

Förbr %

Elevboende

1,4

1,0

0,3

71

Korttidstillsyn

1,1

0,7

0,4

64

36,8

35,0

1,7

95

TOT
GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiesärskolan visar ett plus på 1,7 mnkr.
Avvikelser
Administration, -0,5 mnkr
0,3 mnkr högre personalkostnader och 0,2 högre kostnader för material och köpta tjänster än vad som
planerats i budget. Kostnaden för kurser och konferenser (inkl. logi och resor) uppgick till 568 tkr
(690 tkr 2015) totalt för gymnasiesärskolan (en del av kostnaden bokförs dock under andra
verksamheter). Det motsvarar 1,8 % av den totala personalkostnaden (2,5 % 2015). Kostnaden för
sjuk- och hälsovård samt rehabilitering uppgick till 50 tkr (59 tkr 2015). Motionskort och andra
friskvårdsaktiviteter har kostat 20 tkr (15 tkr 2015).
Elevhälsa, 0,4 mnkr
Lägre kostnader för elevhälsa än vad som budgeterats. Personalkostnaderna har varit lägre jämfört med
vad som planerades i budget. Nettokostnad 1,1 mnkr (1,2 mnkr 2015).
Lokaler och fysisk miljö, -1,1 mnkr
Högre kostnad än beräknat i budget för inköp av inventarier, underhållstjänster. Nettokostnad 6,6
mnkr (6,0 mmkr 2015).
Undervisning, 2,8 mnkr
Budgetavvikelsen på undervisning beror på lägre personalkostnader och ej budgeterade intäkter.
Nettokostnad 14,1 mnkr (15,3 mnkr 2015).
Lärverktyg, 0,4 mnkr
Budgetavvikelsen beror på högre intäkter och lägre kostnader för material än vad som beräknats i
budget. Nettokostnad 4,8 mnkr (4,6 mnkr 2015).
Skolersättningar, -0,3 mnkr
Lägre intäkter och högre kostnader än beräknat i budget pga färre elever som kommer till Borås från
andra kommuner ellever som åker till andra kommuner har varit oförändrat under året. Nettokostnad
6,9 mnkr (6,1 mnkr 2015).
Elevboende, 0,3 mnkr
Högre intäkter och högre kostnader än vad som beräknats i budget. Nettokostnad 1,0 mnkr (1,7 mnkr
2015).
Korttidstillsyn, 0,4 mnkr
Lägre intäkter än budgeterat och lägre kostnader för personal och material. Nettokostnad 0,7 mnkr (0,0
mnkr 2015).
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Verksamheten i siffror
Gymnasiesärskolan
(inkl elevboende
med särskilt stöd
och korttidstillsyn)

Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

10 801

11 658

10 613

13 362

Kostnader, tkr

-45 200

-46 554

-47 371

-48 388

Resultat, tkr

-34 339

-34 896

-36 758

-35 026

36 584

36 336

36 758

36 758

Res. efter
kommunb., tkr

2 185

1 440

0

1 732

Antal elever, totalt

103,0

97,5

102,0

96,0

Antal elever från
andra kommuner

27,0

26,5

32,5

30,0

Antal elever från
Borås i andra
kommuner

7,0

5,5

4,0

6,0

Totalt antal
Boråselever att
finansiera

83,0

76,5

73,5

72,0

- totalkostnad

368 289

402 147

406 729

418 308

- administration

35 336

38 582

41 186

48 783

- skolmåltider

13 295

12 917

14 137

13 993

- elevhälsa

14 604

12 701

14 245

11 259

- elevassistenter

69 038

65 434

58 892

70 626

- lokaler o fysisk
miljö

53 454

61 112

53 843

54 789

141 000

156 566

165 406

147 178

5 208

5 599

5 431

58 26

33 830

46 865

51 186

50 247

Intäkter, tkr

Kommunbidrag, tkr

Kostnad per elev,
kr(exkl insatser enligt
LSS)

- lärare, övrig
undervisning
- SYV
- lärverktyg, inkl
kapitalkostnad

3.3.6 Vuxenutbildningen
Verksamhet
Vuxenutbildningens målsättning för 2016 var att arbeta enligt den nya utvecklingsplanen 2016-2021,
Bildningsstaden Borås, under första halvåret 2016 utarbeta utvecklingsplan för verksamheten för 20162021 och i arbetet utgå från förvaltningens plan. Utgångspunkten för detta arbete är
Utbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier för att nå ökad
måluppfyllelse.
Resultat: Arbetet har under vårterminen 2016 utgått från Bildningsstaden Borås 2011-2015 och från
höstterminen 2016 från den nya utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. Verksamheten
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har utarbetat utvecklingsplan.
Utbildningsnämndens resultat för vuxenutbildningen redovisas under rubriken 3.3 Vuxenutbildningen.
Utbildningsnämndens planerade omfattning av verksamheten för 2016:
•
•

Vuxenutbildningen ska ha en organisation som bygger på efterfrågan utifrån individen,
näringslivet och högskolan.
Vuxenutbildningen ska vara flexibel med en beställarorganisation, en regional organisation och
en egen pedagogisk organisation samt försörja kommunen med kompetensutveckling i en
centralt placerad vuxenutbildning.

Resultat: Arbetet har fortgått enligt planering.
•

Högt värderat pedagogiskt och socialt klimat.

Resultat: Resultatet redovisas inte då endast en tredjedel av de svarande deltog i undersökningen.
Orsaken till tillfällig nedgång i svarsfrekvensen är känd (teknisk problmeatik) och åtgärdas till nästa
undersökning.
Utbildningsnämndens utbud för vuxenutbildningen 2016
•

Grundläggande vuxenutbildning

Budget för grundläggande vuxenutbildning omfattade 340 platser för heltidsstuderande varav 7,5 med
finansiering av Tullengymnasiet. Under 2016 har 373,3 helårsplatser genomförts varav 7,5 platser från
Tullengymnasiet.
•

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen budgeterades för 715 elevplatser varav 7,5 med finansiering av
Tullengymnasiet. Utfallet för 2016 blev totalt 1229 helårsplatser varav 7,5 platser från Tullengymnasiet.
•

Yrkeshögskola (YH)

Budget för yrkeshögskola omfattade 130 platser. Totalt blev utfallet 138,6 helårselever.
•

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Budgeten omfattades av 776 elever (310 flyktingar och 414 övriga invandrare samt 52 elever vid
Folkhögskola). 257 av dessa platser budgeterades för externa utbildningsanordnare. Utfallet för 2016
blev totalt 818 platser, varav 348 flyktingar (varav 99 på upphandlade platser) och 410 övriga invandrare
(varav 145 på upphandlade platser) samt 60 elever (flyktingar och övriga invandrare) vid folkhögskola.
•

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Budget för särvux omfattade 80 elever. Utfallet under året blev 100 elever.
Genomsnittligt elevantal ¤
Nivå

Lokaler

Grundläggande
vuxenutbildning

Fabriksgatan 12

Gymnasial
vuxenutbildning

Fabriksgatan 12,
Almåsgymnasiet och
externa
utbildningsanordnare

Yrkeshögskolan
(statlig
finansiering)

Simonsland,
Bryggaregatan 12,
Druveforsvägen 33

Utfall 2014

Utfall 2015

Budget
2016:2

Utfall 2016

265

331

340

373

1 319

1 011

635

1 013

128

110

130

139
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Nivå

Lokaler

Utbildning i
svenska för
invandrare
(SFI)

Fabriksgatan 12,
Fristad Folkhögskola
och externa
utbildningsanordnare

Särskild
utbildning för
vuxna (deltid)

Fabriksgatan 12

Totalt

Utfall 2014

Utfall 2015

Budget
2016:2

Utfall 2016

773

746

951

817

77

79

80

100

2 562

2 277

2 136

2 442

¤ Omräknad efter Skolverkets definition att en heltidsstuderande läser 800 timmar (i siffran ingår
elever på Särvux vilka inte är heltidsstuderande samt YH och SFI-elever vars heltidsdefinition skiljer sig
från Skolverkets).
Nettokostnad per enhet.
Nettokostnad,
Mnkr

Budget 2016:2

Redov 2016

Resultat

Förbr %

Grundläggande
vuxenutb.

19,0

19,6

0,6

103

Gymnasial
vuxenutb.

31,1

27,8

3,3

90

Yrkeshögskolan

1,3

4,2

-2,9

375

Utbildning i
svenska för
invandrare (SFI)

13,3

13,8

-0,5

96

Särskild utb för
vuxna

4,3

3,9

0,3

92

Komvux
gemensamt

1,3

1,3

0,0

100

70,1

70,6

-0,5

99

TOT KOMVUX

Utbildning i svenska för invandrare (SFI), -0,5 mnkr
-0,5 mnkr som är bidrag från sociala investeringsfonden/projektet "Modersmålsstöd, SFI". Detta
underskott läggs åter i Utbildningsförvaltningens ackumulerade överskott.
Nettokostnad per verksamhet.
Nettokostnad,
Mnkr Komvux

Budget 2016:2

Redov 2016

Resultat

Förbr %

18,9

18,0

0,9

95

Skolmåltider

0,7

0,5

0,2

64

Elevhälsa

0,5

0,5

0,0

88

Lokaler o fysisk
miljö

18,2

20,5

-2,3

112

Undervisning

72,5

72,5

0,0

100

Lärverktyg

5,2

6,1

-0,9

117

SYV

4,1

3,7

0,4

91

Administration
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Nettokostnad,
Mnkr Komvux

Budget 2016:2

Redov 2016

Resultat

Förbr %

-46,1

-42,4

-3,7

92

Externa
skolersättningar,
intäkt

-3,0

-3,0

0,0

100

Externa
skolersättningar,
kostnad

0,1

0,3

-0,2

385

Interna
skolersättningar,
intäkt

-1,1

-0,6

-0,5

52

Interna
skolersättningar,
kostnad

0,0

0,0

0,0

0

70,1

70,6

-0,5

101

Statsbidrag

TOTALT

Verksamheten i siffror
Vuxenutbildningen,
totalt

Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

51 650

37 212

51 574

54 366

-118 201

-108 249

-121 703

-125 022

-66 551

-71 037

-70 129

-70 656

Kommunbidrag, tkr

65 696

67 838

70 129

70 129

Res efter
kommunbidrag, tkr

-1

-3 199

0

-527

2 562

2 277

2 136

2 442

46 136

47 540

56 977

51 196

Intäkter, tkr
Kostnader, tkr
Resultat, tkr

Ant elever i
Vuxenutbildningens
org. omr till
heltidsstud. ¤
Kostnad per
elev, kr

¤ Omräknad efter Skolverkets definition att en heltidsstuderande läser 800 timmar (i siffran ingår
elever på Särvux vilka inte är heltidsstuderande samt YH och SFI-elever vars heltidsdefinition skiljer sig
från Skolverkets).
Verksamheten i siffror, forts
Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

15 620

16 408

18 968

19 626

265

331

340

373

58 943

49 570

55 788

52 616

Grundläggande vuxenutbildning
Kostnad, tkr
Ant elever omr till
heltidsstud
Kostnad per
elev, kr
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Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

Gymnasial vuxenutbildning i egen organisation (exkl externa utbildningsanordnare)
Kostnad, tkr

24 423

30 200

32 366

36 209

779

826

635

1 013

Kostnad per
elev, kr

41 627

36 561

59 833

35 744

Interkomm.
ersättning,
intäkt, tkr

2 455

1 406

1 500

627

179

113

180

53

8 673

9 923

8 287

12 467

127

110

130

139

67 758

90 210

63 746

89 691

6 995

8 040

7 220

8 095

30 526

30 757

33 403

32 084

164

177

235

248

entreprenad

109

95

170

99

: övr. invandrare

222

244

296

325

: övr. invandrare,
entreprenad

279

230

250

145

39 490

41 228

32 124

39 270

6 971

14 457

17 558

23 365

3 984

4 107

4 250

4 107

77

79

80

100

51 740

51 992

53 125

41 070

105

109

100

176

Ant elever omr till
heltidsstud ¤

Intäkt, sålda
utbildningar, tkr
YH (egen regi)
Kostnad, tkr
Ant elever omr till
heltidsstud
Kostnad per
elev, kr
Finansiering:
Statsbidrag, tkr

Svenskundervisning för invandrare, sfi
Kostnad, tkr
Ant elever
: flyktingar
: flyktingar,

Kostnad per
elev, kr
Finansiering för
flyktingar

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Kostnad, tkr
Ant elever (ej
heltid)
Kostnad per
elev, kr
Interkomm.
ersättning,
intäkt, tkr

¤ Inkl. elever inom uppdragsutbildningen
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3.3.7 Annan verksamhet - Naturskolan
Verksamhet
•

Sjuhärads kommunalförbund har ansvaret för Navet. Utbildningsnämnden har under året köpt
tjänsten för Naturskolan från Navet.

Verksamheten i siffror
Naturskolan

Redov 2014

Redov 2015

Budget 2016:2

Redov 2016

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnader, tkr

-395

-404

-450

-402

Resultat, tkr

-395

-404

-450

-402

Kommunbidrag, tkr

710

718

450

450

Res. efter
kommunb., tkr

314

316

0

48

Intäkter, tkr

Avvikelse
Överskott beror på lägre hyra än vad som planerats i budget.

3.3.8 Personalredogörelse
Personalredogörelse
Inom personalområdet har förvaltningen under året haft fortsatt fokus på det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) och rutiner för SAM. Under hösten har alla verksamheter fått utbildning i
Stratsys modul för uppföljning av SAM. Uppföljning genoms Stratsys-SAM genomförs från 2017.
Ett av utvecklingsområdena som identifierades efter Medarbetarenkäten 2015 var området
arbetsplatsens mål och uppföljning samt återkoppling av resultat. Under 2016 har verksamheten arbetat
på lokal nivå med att förankra Bildningsstaden och ta fram egna målsättningar i skolornas respektive
utvecklingsplaner. Ett annat utvecklingsområde var upplevelse av att få stöd vid hög arbetsbelastning,
kring denna fråga pågår ett kontinuerligt arbete i samband med Uppdragsdialogen för lärare. Under
hösten 2016 har ett partsgemensamt arbete påbörjats för att identifiera stressdrivande organistoriska
faktorer samt att ta fram en konkreta åtgärderför att minska dessa.
Året har på förvaltningsnivå präglats av Borås Stads omorganisation där medarbetare från förvaltningen
har deltagit i olika arbetsgrupper. Under hösten har en så kallad KAL-grupp inrättats. Kommunchefen
har haft uppdrag att tillsammans med den partssammansatta gruppen ta fram förbättringsåtgärder inom
områdena kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning för lärare. Förvaltningschefer från
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildnignsförvaltningen
har deltagit och arbetetgruppen kommer fortsätta träffas för att följa upp handlingsplanen under 2017.
Under året har gymnasieskolorna utökat bemanningen, främst i samband med att det numer finns
verksamhet för språkintroduktion på alla våra gymnasieskolor, även Tullengymnasiet har utökat sin
verksamhet.
Under 2016 har nämnden rekryterat tre nya gymnasiechefer. Från augusti har Bäckängsgymnasiet och
Sven-Eriksonsgymnasiet ny ledning och från årsskiftet 2016/2017 har Viskastrandsgymnasiet ny
ledning. Under året har en ny rektor rekryterats till Almåsgymnasiet, en ny rektor till Tullengymnasiet
och två nya rektorer till Vuxenutbildningen.
På Vuxenutbildningen infördes från augusti ett nytt arbetstidsavtal för lärarna. Vuxenutbildningen
bedriver sin verksamhet kontinuerligt under året vilket innebär att den inte längre styrs av terminer, på
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så vis fanns behov av att lärarna behöver arbeta med semestertjänst vilket möjliggörs genom det nya
avtalet.
Inför läsåret 17/18 kommer det att inrättas nya anställningsvillkor för Borås Stads karriärtjänster. De
kommer framöver att utlysas som tillsvidaretjänster. Inför förändringen har förvaltningen genomfört en
kartläggning vilken sammanfattningsvis visar på att det i alla verksamheter finns inrättade arbetssätt och
metoder för förstelärarna.Med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna och fokus på utveckling av
undervisning så har verksamheten också kopplat arbetet för förstelärarna till skolornas
utvecklingsplaner och det systematiska kvalitetsarbetet. Förutsättningar för uppdraget planeras i
Uppdragsdialogen. Inför att tjänsterna utlyses så kommer förvaltningens ledningsgrupp se över och
fastställa strukturen gällande antal förstelärare inför läsåret 2017/18.
Utbildningsförvaltningen anordnar regelbundet skolledarforum – ett forum för att utveckla det
pedagogiska ledarskapet. Teman under året har varit, ny AFS gällande organistorisk och social
arbetsmiljö, Uppdragsdialog för lärare, Bildningsstaden och skolornas utvecklingsplaner, utbildning i JP
Skolnet, introduktion av CKS - Borås Stads nya avdelning Centrum för kunskap och säkerhet och så
har cheferna fått en kort introduktion kring Stratsys som är ett webbasert system för uppföljning av
verksamheten. Även Skolintendenter har deltagit på vissa av årets skolledarforum. I december månad
genomförde förvaltningen tillsammans med LR en halvdagsutbildning i samverkan för förvaltningens
alla verksamhetschefer och fackliga representanter som deltar i LSG och FSG.
Förutom vanligt förekommande kompetenshöjande insatser har verksamheten under året genomfört
kompetenshöjande insatser för pedagogisk personal inom ramen för Skollyftet. Skollyftet är medel som
nämnden har avsatt för kompetenshöjande insatser gällande ämnesspecifika kunskaper för lärare. Vid
genomförandet har även något eller några av följande perspektiv beaktats: IKT, Inkludering,
Lärarledarskap. En satsning har även gjorts för kompetenshöjande utbildning inom svenska som
andraspråk.
Fördelning anställningar:
Utbildningsnämnden hade den 1 december 2016, 878 tillsvidare- och visstidsanställningar, en ökning
med 49 anställningar jämfört med motsvarande tidpunkt 2015, främst är det tillsvidareanställningarna
som har ökat. Personalkostnaderna utgör 58,27 % av nämndens totala kostnader, efter eliminering av
förvaltningsinterna kostnader.
Tillsvidare, 734 anställningar fördelat på 470 kvinnor och 264 män.
Tidsbegränsade anställningar, 144 anställningar fördelat på 70 kvinnor och 74 män.
Personalfördelning
Lärare

68 %

Administrativ

10 %

Städ/vaktm./tekn.

7%

Skolmåltid

4%

Elevhälsan

11 %

Andelen kvinnor är 62 procent av totala antalet anställda. Könsfördelningen inom vissa yrkesgrupper är
dock mer ojämn, exempelvis är städ- och skolmåltidsområdet klart kvinnodominerat medan de flesta
vaktmästare är män.
Medelåldern för tillsvidareanställda inom förvaltningen är 47,1 år.
Under en 15-årsperiod kommer ungefär hälften av samtlig tillsvidareanställd personal att bytas ut på
grund av pensionsavgångar. Av lärarna uppnår 39,2% pensionsålder inom en 15-årsperiod. 13,3 %
kommer att uppnå pensionsålder inom en femårsperiod.
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Åldersfördelning tillsvidareanställda totalt:
60- år

14,4%

50-59 år

31,3 %

40-49 år

26,1 %

30-39 år

24,0 %

20-29 år

4,2 %

Åldersfördelning tillsvidareanställda lärare (totalt 481 anställda) :
60- år

13,3 %

50-59 år

25,9 %

40-49 år

27,3 %

30-39 år

29,3 %

20-29 år

4,2 %

3.3.9 Lokaler
Lokaler
Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan
På Almåsgymnasiet har lokaler för IV-Sär och språkintroduktion samt för reception byggts om under
sommaren 2016. Lokaler för AST-elever påbörjas under hösten och beräknas vara klart till vecka
12 2017. Nytt tillagningskök har byggts under sommaren 2016.
På Sven Eriksonsgymnasiet fortsätter anpassningen av lokaler för framför allt Teknikprogrammet.
Tidigare lokaler för f.d. Energiprogrammet anpassas till Teknikprogrammets struktur och innehåll.
Villan har byggts om och fått ny ventilation. Förstudie för utbyggnad/ombyggnad av skolan till en
modern och attraktiv skola är klar. Beslut är taget om medel för att starta ombyggnaden under 2017.
På Bäckängsgymnasiet har byggandet av ett nytt bibliotek och utökad matsal påbörjats. Investeringen
förväntas vara färdigställd under våren 2017. En ny hiss för tillgänglighetsanpassning av övre
idrottshallen har installerats. En ny tvättstuga har byggts under våren 2016.
Delar av Tullens verksamhet har flyttat in i Björkängsgymnasiet.
På Viskastrandsgymnasiet har planer på en ny spolplatta till anläggningen i Viared tagits fram. Förstudie
för att se över dimensioneringen och placeringen av flera av de allmänna lärosalarna på
Viskastrandsgymnasiet för att öka möjligheterna till flexibel användning och hög utnyttjandegrad är
klar. Beslut är taget om medel för att starta ombyggnaden under 2017.
Elevunderlaget till gymnasiesärskolans individuella program kräver att lokaler kontinuerligt anpassas.
Vuxenutbildningen
Som en följd av behovet av fler utbildningsplatser i svenska för invandrare och nya
yrkeshögskoleutbildningar har ytterligare lokaler anskaffats på Fabriksgatan 10 och Druveforsvägen 33.
Förutom i lokalerna i kvarteret Vulcanus, bedrivs utbildning i lokaler på Viskastrandsgymnasiet,
Almåsgymnasiet och i Simonsland.
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3.3.10 Tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning
Tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning
Vidtagna åtgärder under året för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning:
•

Kartläggning av antalet elever i gymnasieskolorna med utredda behov av särskilt stöd på grund
av olika funktionsnedsättningar genomförs av elevhälsan.

Alla elever i gymnasieskolan som är i behov av särskilt stöd, garanteras stöd. Skolorna har god kontroll
över elever med behov av särskilt stöd på grund av funktionsnedsättning eller annan orsak, som
skolorna själva har utrett eller där skolan fått ta del av tidigare gjorda utredningar. Samtliga
gymnasieskolor har elevhälsoteam med de i skollagen angivna kompetenserna.
•

I samband med ombyggnationer görs ytterligare anpassning av lokaler för att underlätta
tillgänglighet.

I samband med planering och genomförande av ombyggnationer sker en anpassning av lokalerna.
•

Informations- och kompetensutvecklingsinsatser för att öka elevers och personals kunskaper
om funktionsnedsättning bedrivs på skolorna.

Elevhälsans personal ansvarar för att vid behov genomföra informations- och
kompetensutvecklingsinsatser genom att upplysa berörda om elevs svårigheter/funktionsnedsättning
samt ge råd, vägledning och handledning i samband med detta. Kontakten kring den enskilda eleven
pågår vid behov kontinuerligt under hela skoltiden mellan personal, elevhälsa och psykologerna. De
sistnämnda är centralt placerade på Utbildningskontoret.
•

Efter konstaterat behov eller efter utredning av specialpedagog tillhandahålls pedagogiska
hjälpmedel.

Skolorna tillhandahåller erforderliga pedagogiska hjälpmedel till elever i behov av detta.
Skolornas åtgärder för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning
Almåsgymnasiet
Genom kartläggning och utredning av elevers behov av särskilt stöd individualiseras stödåtgärderna och
i de fall pedagogiska och kompensatoriska hjälpmedel behövs, införskaffas detta. Stödåtgärder följs upp
och utvärderas. Almåsgymnasiet har en kompetent specialpedagog, som genomför och hanterar
specialpedagogiska utredningar och remisser. Antalet elever med fysiska funktionsnedsättningar
kartläggs inför varje läsårsstart och nödvändiga anpassningar vidtas. Skolans fysiska tillgänglighet är
mycket god och en översyn av behov av anpassningar utefter nya elevers förutsättningar genomförs
varje höst. Skolan leasar även en specialanpassad minibuss för transport av rullstolsburna elever, så att
dessa kan inkluderas i alla elevverksamhet, utflykter och studiebesök. Skolans rutiner för
brandutrymning uppdateras årligen, så att lämpliga samlingsplatser för rullstolsburna elever förtydligas.
All personal informeras kontinuerligt om nya rutiner och direktiven tas även upp med eleverna i
klassråd. Inomhusmiljön runt skolans 7 hissar har synats och hissdörrars svängrum har tydligt märkts
upp på golvet, för att undvika eventuell kollisionsrisk. Under 2016 har lokalerna för gymnasiesärskolans
individuella program genomgått en ombyggnation för att skapa bättre förutsättningar till att möta
elevernas behov. Gymnasiesärskolans båda enheter: IV-Sär och HVO är väl integrerade i
Almåsgymnasiet och utgör en naturlig och självklar del av skolan.
Bergslenagymnasiet
I gymnasiesärskolan görs en kartläggning klassvis för att kunna följa upp och göra anpassningar för
varje elev. Detta innehåller diagnos, tilläggshandikapp, behov, extra anpassningar, hjälpmedel samt
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särskilt stöd utifrån kunskapsmål. Alla elever i gymnasiesärskolan får undervisningen anpassade till sina
behov, i form av pedagogiska hjälpmedel eller anpassat material. En stor upprustning av verkstaden på
Bergslenagymnasiet har påbörjats. Gamla maskiner kommer att ersättas efter kursplaneinnehåll med
säkrare, lättare och mer lätthanterlig utrustning.
Bäckängsgymnasiet
Ny hiss till övre idrottshall installerad under året. Anpassning av lokaler har gjorts för att underlätta
tillgänglighet. Skolan bedriver kontinuerliga informations- och kompetensutvecklingsinsatser för att öka
elevers och personals kunskaper om funktionshinder. Skolan tillhandahåller pedagogiska hjälpmedel,
efter konstaterat behov eller utredning av specialpedagoger och/eller av skolsköterska.
Sven Eriksonsgymnasiet
På höstterminen har skolan anställt ytterligare en specialpedagog för att stärka upp arbetet med elever
med behov av stöd. Skolan arbetar aktivt med att utveckla stödet till elever med olika former av
funktionsnedsättning som påverkar elevens studieresultat och studiemöjligheter. Under hösten har
skolan arbetat fram ett koncept med att starta en studieverkstad som beräknas öppna första veckan i
januari. Stödverksamheten på Torget har hittat sina arbetsformer. Verksamheten har 20 elever i dag och
de har alla en individuell planering helt baserad på varje elevs unika förutsättningar.
Tullengymnasiet
Specialpedagogen är med på grundskolebesöken, under vårterminen, då vi inhämtar behov och
information för kommande läsårs elever. Under läsåret har elevhälsoteamet haft möte varje vecka med
varje arbetslag då uppföljning och utvärdering av sker. Inga ombyggnationer eller anpassningar har
gjorts under året. Informations- och kompetensutvecklingsinsatser har gjorts vid behov. Samtliga elever
som är i behov av specialpedagogiska hjälpmedel får detta.
Viskastrandsgymnasiet
Åtgärder vidtas beroende på enskilda elevers behov och funktionsnedsättning. Inom gymnasieskolan
finns elevassistenter som arbetar med elever på Fordons- och transportprogrammet och inom
särskolan. På El- och energiprogrammet har det funnits lärare som haft i uppdrag att särskilt stötta
elever med funktionsnedsättning. I övrigt tillhandahålls och införskaffas pedagogiska hjälpmedel till
elever med särskilda behov då behovet påtalats i utredningar kring elevens stödbehov. Alla elever har
tillgång till en 1-1-dator och därför blir behoven av extra hjälpmedel inte lika synliga.
Vuxenutbildningen
I skolklimatundersökningen uppger de flesta eleverna att de har inflytande över undervisningen även
om det även här finns elever som inte uppger detta. Bedömningen är att ett fokuserat arbete på
kollegialt lärande kan påverka elevernas reella inflytande i positiv riktning. Mycket talar för att ett arbete
där lärare har möjlighet att fokusera på något område på djupet också kan ge större utrymme för
eleverna att medverka i utvecklingsarbetet på ett mer meningsfullt sätt, även om detta givetvis inte sker
per automatik. Vuxenutbildningen har under många år byggt upp ett resurs- och stödteam bestående av
specialpedagog, speciallärare och kurator som stöttar elever i studiesituationen, bland annat genom
utredningar och tillhandahållande av pedagogiska hjälpmedel. I elevens ansökan kan de uppge om det
finns särskilda behov vid studierna och de blir då kontaktade av resurs- och stödteamet. Denna resurs
är utöver vad nationella styrdokument anger för vuxenutbildning, men den är ett viktigt stöd som ökar
elevernas möjligheter att nå målen med sina studier. För elever som behöver studera på sfi men som
inte kan tillgodogöra sig utbildningen pga funktionshinder (hörsel- eller synskadade, döva eller blinda)
har Vuxenutbildningen under året startat specialanpassad utbildning i egen regi med projektmedel av
Specialpedagogiska myndigheten. Två personal inom resurs- och stödteamet har deltagit i en ACTutbildning för att kunna arbeta med elever som genomgår någon form av stress pga trauma eller PTSD
(posttraumatiska stressyndrom). I samband med ombyggnationer (Druveforsvägen 33 och
Bryggaregatan 12, plan 0, 1, och 3) görs anpassningar av lokaler för att underlätta tillgänglighet.
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3.3.11 Integrerat samhälle
Följande åtgärdsplan gäller för Utbildningsförvaltningens arbete med integration och goda etniska
relationer.
•
•
•
•
•
•
•

Arbetet med integration ska ingå på ett naturligt sätt i skolornas olika arbetsformer. Integration
ska betraktas som en värdegrundsfråga, ett förhållningssätt, som man måste arbeta med på olika
sätt utifrån varje enskild skolas förutsättningar.
Skolorna ska fortsätta med pågående läs- och skrivprojekt för att därigenom stötta ungdomar
med bristfälliga kunskaper i svenska språket.
Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet ska erbjudas på samtliga
gymnasieskolor.
Skolornas förebyggande arbete mot kränkande särbehandling ska fortsätta att utvecklas.
Mottagandet av eleverna i år 1 i gymnasieskolan ska fortsatt vara föremål för ständig
utvärdering och utveckling.
Deltagande i internationella projekt och utbyte mellan skolor i andra länder ska fortsätta för att
på så sätt öka förståelsen för andra kulturer.
Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) undervisningen bedrivs och ska fortsatt bedrivas enligt
målsättning i Plan för ett integrerat samhälle.

Skolornas integrationsinsatser
Almåsgymnasiet
Almåsgymnasiet är en mångkulturell mötesplats för ett stort antal elever av olika nationaliteter.
Elevernas kulturella bakgrund tas tillvara och berikar undervisningen för att utveckla en ömsesidig
förståelse och tolerans mellan individer och grupper. Skolans arbete med värdegrundsfrågor lyfts fram
som ett av tre högst prioriterade utvecklingsområden och det återkommer regelbundet i skolans
kompetensutvecklande insatser för personalen. Vid mottagandet av åk 1 elever har överlämnad
information från grundskolorna beaktats, för att trygga bästa möjliga start för våra elever. Undervisning
i Svenska som andraspråk erbjuds samtliga elever som önskar detta. Eleverna uppmuntras även att läsa
sitt modersmål.De elever som av specialpedagog rekommenderas studiehandledning på modersmål
erbjuds detta. Almåsgymnasiet fortsätter arbetet med att skapa nya rutiner för mottagandet av nya
elever i år 1. Tidigare har mycket tid lagts på information om skolans verksamhet, studieupplägg, mm.
Nu satsar man mer tid vid starten på teambildning och gemenskapsstärkande aktiviteter, så att eleven
snabbare ska känna trygghet i sin klass. Arbete pågår även att nå alla föräldrar med information om t.ex.
föräldramöten, osv. Information skickas hem första skoldagen med erbjudande om möjlighet till
tolkbokning. Budskapet är att Almåsgymnasiet gärna ser ett samarbete med alla föräldrar och vill skapa
kontakt med de som eventuellt inte vågar ta kontakt med skolan pga. bristfälliga språkfärdigheter.
Bergslenagymnasiet
Mål i arbetet med eleverna verka för att utveckla elevernas känsla för samhörighet, respekt och lika
värde. Social färdighetsträning för eleven. Känslokontrollträning, Moralträning, samt att förstå hur
tankar, känslor och handlingar samverkar. Samhällets och arbetslivets digitalisering skapar å ena sidan
möjligheter för särskolans elever, kommunikation och delaktighet utifrån sina förutsättningar. Men det
innebär också att vi behöver hjälpa elever att hantera dess risker. Bergslenagymnasiet har ett väl
fungerande förebyggande arbete mot kränkande särbehandling. Här tar vi hänsyn till varje enskild elevs
behov: elever med annat modersmål erbjuds modersmålsundervisning, elever som på grund av sin
religion / tro behöver särskild kost får det osv. personalen är mån om att bemöta alla lika.
Bäckängsgymnasiet
Arbetet med integration skall ingå på ett naturligt sätt i skolornas olika arbetsformer. Integration skall
betraktas som en värdegrundsfråga, ett förhållningssätt, som man arbetar med på olika sätt utifrån varje
enskild skolas förutsättningar. Skolorna skall fortsätta med pågående skriv- och läsprojekt för att
därigenom stötta ungdomar med bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Modersmålundervisning
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och studiehandledning på modersmålet skall erbjudas på samtliga gymnasieskolor. Skolornas
förebyggande arbete mot kränkande särbehandling skall fortsätta att utvecklas. Mottagandet av eleverna
i år 1 i gymnasieskolan skall fortsatt vara föremål för en ständig utveckling. Deltagande i internationella
projekt och utbyte mellan skolor i andra länder skall fortsätta för att på så sätt öka förståelsen för andra
kulturer. Bäckängsgymnasiet har under året genomfört undervisning av elever på
introduktionsprogrammet språkintroduktion. I övrigt arbetas målmedvetet med ”Integrerat samhälle”
såsom det framskrivs i gällande författningar.
Sven Eriksonsgymnasiet
Värdegrundsarbetet pågår fortlöpande. Mentorer har som uppdrag att gå igenom den årligen
uppdaterade planen för likabehandling med sin mentorsgrupp. Mentorerna har även i sitt uppdrag att
kontinuerligt ta upp värdegrundsfrågor. Alla elever i år 1 får en bra start i värdegrundsarbetet genom att
de deltar i ”Mina Möjligheters Dag”, ett mångårigt samarbete med Swedbank Sjuhärad och
Sparbankstiftelsen Sjuhärad. Föreläsningarna bearbetas och är en del av introduktionen till gymnasiet.
Integrationsfrågan kommer också in som ett naturligt inslag i många av kurserna. Särskilt ska nämnas
kursen ”Människa och Samhälle”. Vi har haft samarbete med arbetslivsförvaltningen under rubriken
”mångfaldsinformation”. Representant för ALF har samarbetat med lärare och elever på skolan för att
ytterligare befästa kunskap. Delar av skolans elever har besökt Borås stads utställning om romer. På
integrationsdagen medverkade skolledningen. Skolan arbetar för ett språkutvecklande arbetssätt.
Undervisning i svenska som andra språk tillhandahålls till alla elever som så önskar, och ligger i
möjligast mån parallellt med annan svenskundervisning. Under läsåret har skolans lärare i svenska
arbetat tillsammans med forskare på högskolan i Borås för att tillsammans med dem utveckla
framgångsrika former för språkutveckling för våra elever som läser svenska som andraspråk. I de fall
eleven önskar undervisning på modersmålet finns möjlighet till det. CFL (Centrum för flerspråkigt
lärande) står för utbudet och planeringen av denna undervisning. Då det gäller studiehandledning på
modersmålet arbetar skolan med att anställa pedagogisk personal som också kan ge studiehandledning i
vissa språk, vilket fungerat bra, men täcker inte alla de språk elever på skolan har som modersmål.
Elever på Barn och Fritidsprogrammet, FH, gör insatser under SISUs paraply i deras satsning på
funktionshindrade. Våra elever fungerar som funktionärer.
Tullengymnasiet
Arbetet med integration ingår på ett naturligt sätt i skolans verksamhet, då en majoritet av skolans
elever har ett annat ursprung än svenskt. Skolan har ett antal lärare och ett antal språkstödjare/
studiehandledare med annat ursprung än svenskt. Modersmålsundervisning och Svenska som
andraspråksundervisning erbjuds alla elever på skolan, i enlighet med gällande styrdokument. Ca 80%
av skolans elever läser Svenska som andraspråk och ca 150 av skolans elever deltog i
modersmålsundervisning under läsåret 2015-2016.
Viskastrandsgymnasiet
Viskastrandsgymnasiet har under 2016 arbetat för ökad integration på olika sätt, bl a genom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduktionsdagar med värdegrundstema för elever i årskurs 1
Modersmåls- och svenska som andraspråksundervisning
Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling
Internationella projekt för att öka förståelsen för olika kulturer
Mina möjligheters dag för årskurs 1
Klassvisa föreläsningar av Arbetslivsförvaltningen om invandring för elever i åk 1 och 3 samt
för personal.
Värdegrundsföreläsningar på Förintelsens dag
Nyttja lokalt kulturutbud i form av skolbio och teater
Läsning av skönlitteratur 20 min i början av varje skoldag
Viskastrandskampen för att stärka samhörigheten på skolan
Elever från språkintroduktion har haft praktik på fordons- och transportprogrammet och på
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•
•

Bygg- och anläggningsprogrammet.
Elever inom gymnasiesärskolans Fordons- och transportprogram och elever i gymnasieskolans
fordons- och transportprogram har integrerats genom att göra saker tillsammans.
Gymnasiesärskolans elever på Hantverksprogrammet har delar av undervisningen i Viared och
integreras därmed med elever på Bygg- och anläggningsprogrammet i Viared.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har enligt styrdokumenten utökat möjligheterna för Sfi-eleverna att kombinera sina
Sfi-studier med andra kurser på grundläggande- och gymnasial teoretisk vuxenutbildning samt
yrkesutbildning. Vi har även startat flexibel undervisning i sva, matte och eng på gruv för att kunna ge
elever som arbetar eller är föräldralediga möjlighet att studera på tider som passar dem. Sfi har varit
kontaktad av många olika arbetsgivare för att arbeta med integration under 2016, exempelvis:
Fadderverksamheten som bedrivs av ArbetslivsförvaltningenSagateatern (studiebesök, eleverna deltog
när teatern hade provföreställningar, skådespelare som varit på besök i skolan etc). Ellos (elever och
personal träffades över lunch varannan torsdag och lärde känna varandra). Besök av bland annat Borås
energi och miljö samt Ekonomisk rådgivning i Borås stad för att underlätta elevernas möte med de
delar av samhället som de informerar om. Sfi har ett samarebte med Röda korset där volontärer
kommer och träffas Sfi eleverna i små grupper och samtalar om det svenska samhället, traditioner och
kultur. En sångpedagog från Kulturskolan kommer till skolan och bedriver körverksamhet med
eleverna. Detta innebär att de kommer i kontakt med det svenska språket och tränar uttal genom musik
och svenska sånger. För att underlätta för personer som är ej läs- och skrivkunniga har
vuxenutbildningen beslutat att implementera projektet "Modersmålsbaserad Sfi - särskild satsning på ej
läs- och skrivkunniga vuxna aktuella för Sfi”. På grundläggande vuxenutbildning finns ett samarbete
med studi.se som tillhandahåller studiematerial på flera olika modersmål. På vuxenutbildningens
grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser pågår ett arbete kring språkutvecklande arbetssätt i alla
ämnen. Detta för att stödja elevens kunskaper och färdigheter i det svenska språket, vilket ofta är
nyckeln in i samhället. Vuxenutbildningens yrkesutbildningar arbetar med språkutvecklande arbetssätt
samt aktionsforskning med handledning från högskolan Borås.

3.3.12 Miljömål
Samtliga gymnasieskolor, Almås, Bäckäng, Sven Erikson, Viskastrand, Tullen och Bergslena, är
certifierade enligt Grön Flagg. Vuxenutbildningen och utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt
Svensk Miljöbas.
Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av
miljöombuden med det fortlöpande arbetet.

3.3.13 Internationalisering
Från och med 2009/10 avsätts resurser i form av interkommunal ersättning motsvarande totalt fem
utbildningsplatser för studier vid Svenska skolan i London, Paris, Nairobi och Fuengirola samt
Skandinaviska skolan i Bryssel och Madrid. Läsåret 2014/15 utökades möjligheten till utlandsstudier att
omfatta alla elever så långt förvaltningens ekonomi medger. Studierna omfattar ett läsår i årskurs 2 eller
årskurs 3. Studierna avser utbildningar på något av programmen Samhällsvetenskapsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Humanistiska programmet som erbjuds på
respektive utlandsskola. Under läsåret 2015/16 hade två elever utlandsstudier.
Skolornas arbete med internationalisering
Almåsgymnasiet
Almåsgymnasiet eftersträvar att etablera nya och upprätthålla befintliga internationella kontakter. På
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grund av icke beviljade medel för internationalisering från Universitet- och högskolerådet har skolan
under året inte haft möjlighet att genomföra kostsamma planerade praktikperioder i Japan och Zambia.
Inom dessa projekt har fokus i stället legat på att ta emot besök utifrån, med målet att upprätthålla de
goda relationer som skolan tidigare har skapat.Två elever från Hotell- och restaurangprogrammet har
genomfört en tre veckor lång utlands-praktik på Mallorca.
Bergslenagymnasiet
En grupp elever från gymnasiesärskolan Bergslena och Viskastrand har varit på studiebesök i
Auschwitz - Birkenau. Bergslenagymnasiet har varit en del då Borås Stad och
funktionshinderkonsulenten tog emot en delegation från Turkiet. Frågeställningen var vilka
utbildningar vi kan erbjuda människor med en intellektuell funktionsnedsättning, vilka
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns i Sverige samt hur vi slussar ut till sysselsättning / arbete.
Bäckängsgymnasiet
Under året har resor gjorts av elever och lärare till Bryssel, Frankrike, England, utbyte med Spanien,
Tyskland och Brasilien.
Sven Eriksonsgymnasiet
Enhet A
Inriktning Kina. Här sker ett utbyte mellan skolledare, lärare samt elever. Elever och lärare besökte
Kina under två veckor under vt 16. Där ingår bla ett besök vid förvaltningsskolan i Shanghai. Där
samarbetar elever kring ett gemensamt projekt. Detta projekt följs sedan upp då elever och lärare, samt
skolledare från Shanghai besöker Sven Eriksonsgymnasiet på hösten. Elever i år två besöker teknikmässa i Hannover under fyra dagar. Inriktning Arkitektur och samhällsbyggnad. Elever och lärare
besöker Köpenhamn och analyserar infrastruktur samt besöker olika byggnader. Inriktning Design.
Elever och lärare gör studiebesök på DDC (Danskt Design Center)
Enhet B Eleverna inom IB har två elevutbyten i årskurs 2 som genomförs årligen. Dels är det då
elever besöker Model-UN konferensen i Oslo, dels är det då elever besöker Royal High School i Bath,
England för ett studieutbyte och kulturellt utbyte. Elever och lärare från Bath besöker Sven
Eriksonsgymnasiet varje år i maj. Fritid-Hälsa programmet årskurs 3 har ett utbyte och förlägger 4
veckors APL i en by i Zambia dit vi skickar 4 elever årligen, det är ett atlas-projekt i samarbete med
universitet och högskolerådet. NIU/LIU. Idrottseleverna deltar i resor anordnande av sina förbund.
Enhet C Elever på Entreprenörsprogrammet, Sveriges enda spetsutbildning inom entreprenörskap,
företar flera resor under sin studietid. Elever och lärare i år ett besöker ett nordiskt land. 2016 besökte
eleverna under hösten i år 2 Italien. Eleverna i år tre studerar fem veckor på Santa Rosa Junior College i
Kalifornien, USA under våren. Denna studietid motsvarar 7,5 högskolepoäng. Ekonomiprogrammet
har under året deltagit i ett Erasmus-projekt där elever som driver UF samverkar med elever från
Norge, Spanien och Frankrike.
Tullengymnasiet
Skolan har inte haft några internationella kontakter, utländska studiebesök eller studieresor till utlandet
under året.
Viskastrandsgymnasiet
Skolan har deltagandet i följande internationella projekt:
•
•

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i Uganda för elever från Fordon och transportprogrammet.
Besök från Tyskland.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen deltar i internationellt samarbete i nätverket Westum. Inom detta samarbete pågår
två EU-projektet:KOBRA (KOmpetens Baserad Regional Analys (och arbetssätt)). Projektet är ett
Interregprojekt mellan Sverige, Danmark och Norge med målet att etablera lokala plattformar där
utbud och efterfrågan möts för att uppnå strategisk och effektiv kompetensförsörjning. Under året har
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personal deltagit i konferenser i Norge och Danmark inom ramen för detta projekt.
Vuxenutbildningens yrkesutbildningar och YH är deltagare Erasmus+ projekt som innebär att elever
och personal kan göra utbyte inom Europa. Elever har varit ute på utlandspraktik och personal har
gjort studiebesök i utlandet med projektfinansiering. Under året planerades och beviljades ett utbyte
med Tanzania som konmer att förverkligas under 2017.

3.3.14 Utvecklingstendenser
Utvecklingstendenser för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde
Nya reformer
Reformerna från 2011 för gymnasieskolan– ny gymnasieskola, ny skollag, ny betygsskala omfattar alla
delar av utbildningarna i gymnasieskolan. Den nya gymnasieskolans program och inriktningar medför
fortsatt behov av nyinvesteringar i form av utrustning/lärverktyg, utökad förhyrning och anpassning av
lokaler.
Behörighetsreglerna till den reformerade gymnasieskolan medför att elever som inte är behöriga direkt
från grundskolan ofta behöver längre tid än ett år på introduktionsprogrammen för att nå
gymnasiebehörighet. På samma sätt är utbildningsvägen längre för nyanlända elever än tidigare. Enligt
en ny fördelningsmodell av statlig schablonersättning till nyanlända överför Arbetslivsnämnden medel
till Utbildningsnämnden för gymnasieskolan. Medel överförs även till undervisning i svenska för
invandrare (SFI) samt till riktade utbildningsinsatser för vuxna.
Yrkesprogrammen ger inte längre automatiskt högskolebehörighet utan elever får välja om denne vill
läsa till de kurser som behövs. Behörighetskurserna anordnas inom ordinarie utbildning eller som
utökning av den.
Den reformerade gymnasiesärskolan, som hade sin första antagning läsåret 2013/14, bedrivs fullt ut
enligt nya regelverk. Förutom individuellt program anordnas åtta av nio nationella program i den nya
gymnasiesärskolan. Programmet för skog, mark och djur finns inte i Borås. Enligt
gymnasiesärskolereformen kan eleverna bland annat välja kurser inom såväl gymnasiesärskolan som den
vanliga gymnasieskolan. Målet med den nya gymnasiesärskolan är att öka andelen ungdomar som har
möjlighet att få en anställning efter sin utbildning. Reformen medför fortsatta informations- och
kompetensutvecklingsinsatser för personalen. För genomförande av gymnasiesärskolereformen
behöver nämnden tilläggsanslag då införandet medför behov av nyinvesteringar i form av utrustning
och lokaler
Lokala styrdokument
Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås kommer tillsammans med
Utbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås att ange inriktningen och vara
utgångspunkten för det fortsatta arbetet med att ytterligare förbättra och förädla verksamheterna för att
nå ökad måluppfyllelse. Skolorna har utvecklingsplaner som utgår från förvaltningens plan och
utvecklingsområdena i denna samt egna utvecklings- och förbättringsåtgärder för ökad måluppfyllelse.
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
Efter att en-till-en konceptet nu är infört ska arbetet framledes inriktas på att utveckla IKT som verktyg
för elevernas lärande inom ramen för utvecklingsområdet Det goda lärandet i Bildningsstaden 20162021.
Fristående gymnasieskolor och elevunderlag
De fristående gymnasieskolorna är en faktor som kan påverka den kommunala verksamheten. Antalet
fristående gymnasieskolor är i dagsläget fyra. Enligt samverkansavtal för gymnasieutbildning inom
Boråsregionen får eleverna fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och bli
mottagna som förstahandssökande. Detta s k frisök har inneburit att elevantalet på de kommunala
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gymnasieskolorna i Borås varit stabilt. Förändringar i elevantal, i söktryck och andra förutsättningar
innebär sammantaget att nämnden ständigt måste vara beredd på att göra anpassningar i sin
verksamhet.
Nyanlända elever
Antalet nyanlända elever ökar fortsatt inom nämndens verksamhet. Det gäller både elever som kommer
via grundskolan och som kommer direkt till gymnasieskolan.Detta ställer ökade krav och innebär
påverkan på hela verksamheten, såväl organisatoriskt som ekonomiskt i närtid och även på längre sikt,
sannolikt flera år. Ökat lokalbehov och behov av olika kompetenser (t ex lärare, elevhälsopersonal)
kommer att innebära extra kostnader för nämnden. Utbildningsvägen är idag mycket lång för de flesta
nyanlända eleverna, bland annat som en följd av behörighetsreglerna till gymnasieskolans nationella
program.
Lokaler
Den nya gymnasieskolans program och inriktningar medför fortsatt behov av nyinvesteringar i form av
utrustning/lärverktyg och anpassning av lokaler samt markområden. Elevantal kommer sannolikt att
öka utifrån faktum att åldersgruppen 16-åringar ökar liksom antalet nyanlända elever. Elever inom
Sjuhärads Kommunalförbund får fortsatt fritt söka till de utbildningar som erbjuds inom
samverkansområdet. De fristående gymnasieskolorna, som för närvarande är fyra i Borås, kan påverka
elevantalet i de kommunala gymnasieskolorna. Sammantaget innebär detta lokalbehov/lokalanpassning
för Utbildningsförvaltningens enheter. I budget 2017 planeras för följande insatser avseende lokaler:
Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan
På Almåsgymnasiet kommer lokaler för IV-Sär, AST-elever, språkintroduktion och reception att byggas
för att färdigställas tidigt 2017. Ytterligare anpassningar av lokaler fortgår under 2017.
På Sven Eriksonsgymnasiet fortsätter anpassningen av lokaler för framför allt Teknikprogrammet.
Tidigare lokaler för f.d. Energiprogrammet anpassas till Teknikprogrammets struktur och innehåll.
Förstudie för utbyggnad/ombyggnad av skolan till en modern, attraktiv skola med utökade möjligheter
för undervisning är genomförd. Arbetet med att anpassa lokaler fortsätter under 2017.
På Bäckängsgymnasiet startar byggandet av ett nytt bibliotek och utökad matsal under 2017. Ytterligare
mindre anpassningar som en följd av ombyggnationen finns och det arbetet att fortsätter under 2017
och in i 2018.
Tullengymnasiets behov av lokaler behöver klarläggas för att skapa en långsiktig lösning och att det blir
möjligt att lämna nuvarande lokalisering på Tullenområdet. För närvarande finns bara beslut om att
nyttja Björkängsgymnasiet läsåret 2016/17.
På Viskastrandsgymnasiet är en förstudie genomförd syftande till att klarlägga dimensioneringen och
placering av skolans olika verksamheter bland annat lärosalarna, studieplatser, grupprum, bibliotek
m.m. samt att anpassa olika lokaler för servicefunktionernas behov. Planer på en ny spolplatta till
anläggningen i Viareds har tagits fram.
Bergslenagymnasiet har fått nya lokaler för elevhemmet som en följd av ogenomförbara krav från
Räddningstjänsten gällande säkerheten på det gamla elevhemmet. Ett arkivrum och bibliotek har
skapats via omdisponering av lokaler. Elevunderlaget till gymnasiesärskolans individuella program
kräver att lokaler kontinuerligt anpassas. Under 2017 bedöms för närvarande inga ytterligare behov
föreligga.
Vuxenutbildningen
Som en följd av behovet av fler utbildningsplatser i svenska för invandrare och nya
yrkeshögskoleutbildningar föreligger eventuellt behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vulcanus.
Under 2017 fortgår arbetet med att se över behoven och behov av anpassning inom nuvarande
lokalinnehav.
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Lärarlegitimation
Enligt skollagen får enbart legitimerade lärare tillsvidareanställas. Legitimationen visar vilken behörighet
en lärare har, alltså vilka skolformer, årskurser, och ämnen som hen är behörig för. Undantagna från
legitimationskravet är lärare i yrkesämnen, lärare i modersmål och lärare i individuella kurser och
orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Inom Utbildningsförvaltningen har en stor andel av de
lärare som omfattas av legitimationskravet legitimation. Behovet av lärare under 2017 kommer att vara
stort och sannolikt behöver lärare utan lärarlegitimation anställas på tidsbegränsade anställningar enligt
skollagen även om förvaltningen alltid eftersträvar behöriga lärare på alla lärartjänster. För
gymnasiesärskola gäller övergångsregler för legitimationskravet till 2018, innebärande att lärare som
anställdes före 1 juli 2011 i särskolan, specialskolan eller särskild utbildning för vuxna får ansvara för
undervisning och betygsättning utan legitimation till utgången av juni 2018.
Karriärtjänster
Karriärtjänsterna ska dels göra läraryrket mer attraktivt, dels säkra god undervisning för elever. Inom
Utbildningsnämndens verksamheter finns i nuläget 50 karriärtjänster som förstelärare.
Förstelärartjänsterna finansieras via statsbidrag. I Borås Stad görs en gemensam ansökan för alla
skolformer. Hur många tjänster varje huvudman kan ansöka om pengar för beräknar Skolverket utifrån
antal elever och den totala summa, bidragsramen, fördelas för karriärtjänster. I och med läsåret
2016/2017 är det statsbidragsfinansierade antalet fullt utbyggt. Under hösten 2016 fattade
förhandlingsdelegationen beslut om att karriärtjänsterna i Borås Stad skall gälla som tillsvidaretjänster.
Förändringen skall vara genomförd senast i samband med läsårsstart 2017/2018. Inför denna
omställning har förvaltningen genomfört en kartläggning då befattningen framöver stadigvarande
kommer att ingå i skolstrukturen. Förvaltningens ledningsgrupp kommer att fastställa en struktur inför
att tjänsterna utlyses under våren 2017.
Statsbidrag, höjda löner för lärare
Från juli 2016 har regeringen infört ett statsbidrag med syfte att långsiktigt höja lönerna utöver
ordinarie löneöversyn för särskilt kvalificerade lärare. Förvaltningen genomförde lärarlönelyftet under
hösten 2016 med retroaktiv utbetalning från 1 juli enligt kriterier som fastställts av Borås Stads
förhandlingsdelegation. Totalt tog 223 lärare i förvaltningen del av lärarlönelyftet. Vuxenutbildningen
omfattas inte av den statliga satsningen. I budget 2017 har nämnden avsatt medel för att genomföra ett
lärarlönelyft för Vuxenutbildningen.
Skollyftet
Borås Stad avsätter i budget för Gymnasie- och vuxentubildningsnämnden 5 mnkr extra för ett särskilt
skollyft att användas till ämnesspecifika kompetensutvecklingsinsatser för lärarkåren. Planen från 2015
är att Borås Stad varje år de kommande fyra åren har med medlen för ett skollyft. Enligt Borås Stads
budget ska de medel som avsatts för skollyftet kunna användas för kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska 2. Utbildningsnämnden planerar för genomförande av skollyftet under
året. Vid planering av de ämnesspecifika insatserna ska något eller några av följande perspektiv beaktas:
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Inkludering, Lärarledarskap. Skollyftet ska beröra
alla lärare och vid behov kan även andra personalkategorier delta.
Aktivitetsansvar
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om hur de ungdomar mellan 16 och
20 år som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Inom ramen för aktivitetsansvaret ska kommunen att
erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Aktivitetsansvaret i Borås innehas av
Utbildningsnämnden. Nämnden samverkar med andra kommunala aktörer i utövandet av ansvaret, till
exempel med Arbetslivsnämnden/Jobb Borås.
Vård- och teknikcollege
Inom Boråsregionen fortsätter samarbetet med kommunerna med bland annat planering för
vårdcollege samt genomförande av teknikcollege.
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Vuxenutbildningen
Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen av samarbetet såväl inom Boråsregionen som i Västra
Götalandsregionen. Regional vuxenutbildning (BRvux) startade under 2012 med ett gemensamt utbud
av yrkeskurser/-utbildningar. Denna verksamhet drivs med statsbidrag till och med 2015. Tillsätts inga
ytterligare statliga medel kommer verksamheten att avvecklas på regionnivå och övergå till att drivas på
kommunnivå. Vuxenutbildningen finns i centralt placerade lokaler i kvarteret Vulcanus sedan hösten
2014. De textila utbildningarna inom Yrkeshögskolan finns i Simonsland. Vårdutbildningar bedrivs i
Almåsgymnasiets lokaler.
Inkludering och särskilt stöd
Inkluderingen i gymnasieskolan ökar av elever med autismspektrumtillstånd utan intellektuell
funktionsnedsättning. Många av eleverna går inkluderade i vanlig verksamhet, med olika stödinsatser.
För elever i behov av omfattande stödinsatser införde Utbildningsnämnden en stödverksamhet på Sven
Eriksonsgymnasiet läsåret 2014/15. Stödverksamheten medför ökade driftskostnader avseende
lokalanpassning, utrustning, lärverktyg av olika slag, inköp av karaktärsämneskurser, anställning av
personal samt förstärkning inom elevhälsan. Stödverksamheten har innevarande läsår elever i
årskurserna 1-3. Ytterligare medel behöver tillföras. Lokalmässig utveckling av stödverksamheten
planeras.
Elevhälsa
Samtliga gymnasieskolor har elevhälsoteam med de kompetenser som föreskrivs i skollagen. Främst ska
elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Den ska också stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål och har därmed ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs
lärande och utveckling. I viss omfattning kommer förstärkningar behöva göras inom elevhälsan som en
följd av ökade elevantalet.
Arbetet med en digital elevakt fortsätter och utvecklas för att kunna garantera en god utredning och
uppföljning av elever i behov av särskilt stöd samt för att väsentligt förbättra rektors möjligheter att
leda och styra elevhälsoarbetet vid skolenheterna. Systemet ska effektivisera arbetet för rektorer och
elevhälsans personal vad gäller såväl samverkan som dokumentation. På sikt kommer en bättre
uppföljning och ett mer effektivt arbete kring elever i behov av särskilt stöd möjliggöra tidigare
upptäckt, mer förebyggande arbete och förbättrad måluppfyllelse för alla elever. Det ger också eleverna
en trygghet/patientsäkert att dokumentationen sköts korrekt och finns på ett säkert ställe.

4 Verksamhetsmått
4.1 Gymnasieskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2014

Årsutfall 2015

Budget 2016

Årsutfall 2016

Totalt antal elever i Borås
skolor.

4 097

4 089

4 301

4 311

Antal elever från andra
kommuner.

1 066

1 064

1 132

1 190

- Varav Antal Asylsökande
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4.2 Gymnasiesärskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2014

Årsutfall 2015

Budget 2016

Årsutfall 2016

103

97,5

102

96

27

26,5

32,5

30

Årsutfall 2014

Årsutfall 2015

Budget 2016

Årsutfall 2016

95,3

96,4

95

96,9

Totalt antal elever i Borås
skolor
Antal elever från andra
kommuner

4.3 Egen organisation
Verksamhetsmått
Andel personer som har
heltidsanställningar.

5 Investeringar
Investeringsprojekt
Tkr

Godkänd
utgift

Utgift tom
2015

Utgift 2016

Återstår

Summa

Analys
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Bilaga 1 till Årsredovisningen

Rapport kränkande behandling
läsåret 2015/2016
INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER

Kränkande behandling
• Samtliga skolor uppger att de har en fungerande likabehandlingsplan/plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
•

Antal anmälningar gällande kränkande behandling under läsåret 2015/2016.
(2014/15 inom parentes.)

Skola
Almås
Bäckäng
Sven Erikson
Viskastrand
Tullen
Bergslena
Vux
Totalt

Antal
9 (2)
6 (7)
1 (0)
10 (2)
0 (0)
5 (9)
5 (2)
36 (22)

Ärende 5

BESLUTSFÖRSLAG

Uppföljning intern kontroll 2016
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd intern kontroll 2016 och översänder
densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0064 007
Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

Uppföljning Intern kontroll 2016
Utbildningsnämnden

1 Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska upprätta en organisation för sin interna kontroll.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. Inför
upprättande av den nya planen görs en riskanalys.
Uppföljningen omfattar följande områden:
•
•
•
•

Styrning och ledning
Personal
Ekonomi
Egen verksamhet

Resultatet från uppföljningen rapporteras i Stratsys.
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2 Styrning och ledning
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Delegation

Kontroll av aktualitet i delegationsordningen
Kontinuerligt vid avläsning av författningar

Analys Årlig revidering av delegationsordningen genomförd. Ny fastställd av UN oktober 2016.

Åtgärd Fortsatt årlig revidering.
Rutin för att få kunskap
om elever i behov av
särskilt stöd

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete fungerar
Kvalitetsrapport Elever i behov av särskilt stöd

Analys Kvalitetsrapport Elever i behov av särskilt stöd har sedan flertalet år tagits fram av den
skolformsövergripande utvecklingsenheten varje år med medverkan av
utbildningsförvaltningen. Den senaste rapporten är för 2015. I samband med
omorganisationen under 2016 utgick kvalitetsrapport Elever i behov av särskilt stöd. I Borås
Stads nya organisation ansvarar respektive facknämnd inom utbildningsklustret för sitt
systematiska kvalitetsarbete. En redogörelse av elevhälsoarbetet under året finns i skolornas -**kvalitetsbedömning.
Åtgärd Uppföljning av elevhälsoarbetet görs framledes i samband med skolornas
kvalitetsbedömning.

Rutin för disciplinära
åtgärder

Kontroll av avstängningsärenden Granskning av
avstängningsärenden

Analys Genomgång av avstängningsärenden har visat behov av förtydligande kring
ansvarsfördelning.
Åtgärd Förtydliga ansvarsfördelning vid avstängning.
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3 Ekonomi
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, Fskatt, organisationsnummer, genomgång av
attestförteckningar, ej egen attest.
Stickprovsstorlek 1-2%

Analys Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.

Skall tydligt framgå SYFTE, ÄNDAMÅL,
DELTAGARE >500 st skanningfakturor granskade.

Analys Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.

Åtgärd -

Åtgärd -

Företagskort VISA Business Card,
Utbildningsförvaltningen Granskning av alla
verifikationer

Analys Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.

Åtgärd -

Agressorutinen "Tillfällig leverantör",
Utbildningsförvaltningen Granskning av alla
verifikationer

Analys Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar

Åtgärd -

Upphandling

Att inköp följer ramavtal Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Analys Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.

Åtgärd -

Kontanthantering

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan överensstämmer samt
kontroll att rutiner för kontanthantering följs.
Stickprov
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Åtgärd -
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Inventarier

Att registrering och stöldskyddsmärkning görs av
berörda inventarier Fysisk kontroll via inventering i
RegitWise

Analys Kontroll genomförd. Inga anmärkningar.

Åtgärd -
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4 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Delegationsordning enligt
KL

Kontroll av delegationsbeslut Stickprov vid besök

Analys Stickprov genomfört.

Åtgärd Åtgärd vidtagen vid påkallat behov.

Kontroll av att beslut dokumenteras Stickprov vid
besök

Analys Stickprov genomfört.

Åtgärd Åtgärd vidtagen vid påkallat behov.

Kontroll av att beslut följer gällande
bestämmelser Stickprov vid besök

Analys Stickprov genomfört.

Åtgärd Åtgärd vidtagen vid påkallat behov.

Kontroll av att beslut rapporteras till UN
Genomgång

Analys Stickprov genomfört.

Åtgärd Åtgärd vidtagen vid påkallat behov.

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Kontroll av att riktlinjer följs Genomgång

Analys Samtliga verksamehter har rapporterat att de har uppdaterade och aktuella planer och
att de har arbetat enligt SAM-kalendern under 2016
Åtgärd Fortsatt arbete enligt SAM-kalendern.

Kontroll av det systematiska brandskyddet på
enheterna Genomgång

Analys Samtliga verksamehter har rapporterat att de har uppdaterade och aktuella planer och
att de har arbetat enligt SAM-kalendern under 2016
Åtgärd Fortsatt arbete enligt SAM-kalendern.
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Kontroll av att skolornas rutiner för arbetet med
hot och våld fungerar. Uppföljning i Stratsys.

Analys Samtliga verksamheter har redovisat att de har uppdaterade och aktuella planer.

Åtgärd Fortsatt arbete enligt SAM-kalendern.

Kompetensförsörjning

Statistikuppföljning centralt av tillsättning av
tjänster Genomgång

Analys Efter uppföljning av utannonserade lärartjänster under 2016 så kan det konstateras att
i princip samtliga tjänster är tillsatta med behörig/legitimerad personal. Det finns tendens att
det är något färre sökande per tjänst och man har även i större grad än tidigare fått
omannonsera vissa specifika specialisttjänster.
Åtgärd Under 2017 kommer åtgärder som är framtagna av KAL-gruppen (Kompetens- och
personalförsörjning, Arbetsvillkor för rektorer och lärare, Lönebildning) och fastställda av
förhandlingsdelegationen att genomföras. Detta med syfte att öka attraktionskraften, tillse
kompetensförsörjningen och arbeta med lönebildningen.
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Ärende 6

BESLUTSFÖRSLAG

Riskanalys och intern kontrollplan 2017
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2017 enligt upprättat
förslag, och översänder dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0065 007
Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

Intern kontrollplan 2017
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska årligen upprätta en organisation för sin interna kontroll.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. Inför
upprättande av den nya planen görs en riskanalys.
Kontrollplanen omfattar följande områden
•
•
•
•

Styrning och ledning
Personal
Ekonomi
Egen verksamhet
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2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut
gällande ärenden där denne ej har behörig
delegation.

Kontroll av aktualitet i delegationsordningen

Kontinuerligt vid avläsning
av författningar

Varje år

Rutin för att få
kunskap om
elever i behov
av särskilt stöd

Risk att elever i
behov av särskilt
stöd inte får
särskilt stöd.

Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat
stöd.

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete
fungerar

Uppföljning av arbetet med
elever i behov av särskilt
stöd i samband med
kvalitetsbedömning skola.

Varje år

Rutin för
disciplinära
åtgärder
avseende
elever

Risk för felaktigt
förfarande vid
avstängning
avseende elever.

Risk att beslut om avstängning fattas på
felaktiga grunder

Kontroll av avstängningsärenden

Granskning av
avstängningsärenden

Varje år

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Intern kontrollplan 2017

3(6)

3 Personal
Verksamhet /
Process
Kompetensförsörjning

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att inte kunna
rekrytera rätt
kompetens i rätt
omfattning

Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på
undervisningen sjunker

Statistikuppföljning centralt av tillsättning av
tjänster

Genomgång
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4 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten,YY-kod korrekt finns på
fakturan, F-skatt, organisationsnummer,
genomgång av attestförteckningar, ej egen
attest.

Stickprovsstorlek 1-2%

Varje år

Skall tydligt framgå SYFTE, ÄNDAMÅL,
DELTAGARE

>500 st skanningfakturor
granskade.

Varje år

Företagskort VISA Business Card,
Utbildningsförvaltningen

Granskning av alla
verifikationer

Varje år

Agressorutinen "Tillfällig leverantör",
Utbildningsförvaltningen

Granskning av alla
verifikationer

Varje år

Upphandling

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år

Kontanthantering

Risk för felaktig
hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem
innebär en risk för oegentligheter. God ordning
och säkra rutiner skall upprätthållas för att
minimera risken.

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan överensstämmer
samt kontroll att rutiner för kontanthantering
följs.

Stickprov

Varje år

Inventarier

Risk för att
registrering i
RegitWise inte
sker

Registring och stöldmärkning skall ske i
RegitWise

Att registrering och stöldskyddsmärkning görs
av berörda inventarier

Fysisk kontroll via
inventering i RegitWise

Varje år
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5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk att
delegationsordningen inte följs

Risk att fel person fattar beslut i ärenden
denne inte har behörig delegation.

Kontroll av delegationsbeslut

Stickprov vid besök

Varje år

Risk att beslut inte
dokumenteras

Beslut ska dokumenteras enligt gällande
bestämmelser.

Kontroll av att beslut dokumenteras

Stickprov vid besök

Varje år

Risk att beslut inte
följer gällande
bestämmelser

Beslut ska följa gällande bestämmelser

Kontroll av att beslut följer gällande
bestämmelser

Stickprov vid besök

Varje år

Risk att beslut inte
rapporteras till UN

Beslut ska rapporteras till UN

Kontroll av att beslut rapporteras till UN

Genomgång

Varje år

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Risk att riktlinjer
inte följs

Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller
genomföras enligt rutiner/anvisning

Kontroll av att riktlinjer följs

Genomgång

Varje år

Risk att det
systematiska
brandskyddet inte
fungerar på
enheterna

Enheterna ska ha systematiskt brandskydd

Kontroll av det systematiska brandskyddet på
enheterna

Genomgång

Varje år

Krishantering

Risk för allvarlig
händelse i
skolan/verksamhet
en

Risk för hot och våld

Uppföljning för att förebygga allvarliga
händelser

Löpande avstämning i
ledningsgrupp

Varje
månad

Lokaler

Behov av lokaler
som vid det
ordinarie
planarbetet inte
kan förutses.

Antal elever ökar/minskar och därmed
ökar/minskar antalet utbildningsplatser.

Lokalresursplan

Behovsinventering/
uppföljning

Varje år

Delegationsord
ning enligt KL
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Riskanalys 2017
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska årligen upprätta en organisation för sin interna kontroll.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. Inför
upprättande av den nya planen görs en riskanalys.
Riskanalys görs inom följande områden
•
•
•
•

Styrning och ledning
Personal
Ekonomi
Egen verksamhet
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2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

8

Ja

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Att elever i behov av särskilt stöd
får adekvat stöd.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att beslut om avstängning
fattas på felaktiga grunder

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig
delegation.

4.Allvarlig

Kompetensutveckling

Risk att personalens
kompetensutveckling inte är
kopplad till skolans mål

Kompetensutvecklingen ska vara
kopplad till skolans mål

Rutin för att få
kunskap om
elever i behov av
särskilt stöd

Risk att elever i behov av
särskilt stöd inte får särskilt
stöd.

Rutin för
disciplinära
åtgärder
avseende elever

Risk för felaktigt förfarande
vid avstängning avseende
elever.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Riskanalys 2017

Kommentar

3(10)

3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

3.Kännbar

Sårbarhet i verksamheten

Risk att funktioner i verksamheten
inte har ersättare.

Risk att inte kunna rekrytera
rätt kompetens i rätt
omfattning

Risk att innehåll, omfattning och
kvalitet på undervisningen sjunker

Kompetensförsörjning
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Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

6

Nej

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kommentar
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4 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar
felaktiga belopp till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att allt inte blir
fakturerat

Fakturering sker enligt
debiteringsunderlag

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Upphandling

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Förskottshantering

Risk för att förskottsärenden
inte är reglerade/avslutade

Förskottsärenden skall vara
reglerade i samband med
årsbokslutet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inventarier

Risk för att registrering i
RegitWise inte sker

Registring och stöldmärkning skall
ske i RegitWise

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Statsbidrag

Risk att rättmätiga
statsbidrag inte rekvireras

Risk att ansökan inte görs.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej
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5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Rektors uppdrag
som pedagogisk
ledare

Risk att rektor inte har
möjlighet att vara
pedagogisk ledare.

Risk att rektor inte har
förutsättningar att vara
pedagogisk ledare eller ledare.

3.Kännbar

Arkivering

Risk att arkivering inte
fungerar

Arkivering på enheterna ska ske
enligt gällande bestämmelser.

Diarieföring

Risk att diarieföring inte
fungerar

Delegationsordning enligt KL

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Krishantering

Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

6

Nej

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Diarieföring ska ske enligt
gällande bestämmelser.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Risk att
delegationsordningen inte
följs

Risk att fel person fattar beslut i
ärenden denne inte har behörig
delegation.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att beslut inte
dokumenteras

Beslut ska dokumenteras enligt
gällande bestämmelser.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att beslut inte följer
gällande bestämmelser

Beslut ska följa gällande
bestämmelser

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att beslut inte
rapporteras till UN

Beslut ska rapporteras till UN

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att riktlinjer inte följs

Rutin/plan för kontroll ska finnas
och kontroller genomföras enligt
rutiner/anvisning

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att det systematiska
brandskyddet inte fungerar
på enheterna

Enheterna ska ha systematiskt
brandskydd

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att plan för
tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning inte
upprättas

Plan ska upprättas i budgeten och
verkställas

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Risk för kränkande
behandling avseende elever.

Att planer mot diskriminering och
kränkande behandling fungerar.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk för allvarlig händelse i
skolan/verksamheten

Risk för hot och våld

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Lokaler

Behov av lokaler som vid det
ordinarie planarbetet inte kan
förutses.

Antal elever ökar/minskar och
därmed ökar/minskar antalet
utbildningsplatser.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja
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6 Riskmatris
4

4

8
7

12

13

16

17

18

19

20

21

3

12
26

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

27

Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

6

9

2

5

6

1

3

8

10

23

9

25

12

4

4

3
3

2
2

4
11

14

22

24

6

8

15

1

2

Konsekvens

1

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

7

20
Åtgärd krävs (9-12)
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfaktur
or

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

2

Risk för att allt inte blir fakturerat

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Upphandling

3

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

4

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Personal- och
lönekontroller

5

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

6

Sårbarhet i verksamheten

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Delegation

7

Risk att delegationsordningen ej följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Förskottshanterin
g

8

Risk för att förskottsärenden inte är
reglerade/avslutade

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inventarier

9

Risk för att registrering i RegitWise inte
sker

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rektors uppdrag
som pedagogisk
ledare

10

Risk att rektor inte har möjlighet att vara
pedagogisk ledare.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kompetensutveckl
ing

11

Risk att personalens
kompetensutveckling inte är kopplad till
skolans mål

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Rutin för att få
kunskap om
elever i behov av
särskilt stöd

12

Risk att elever i behov av särskilt stöd
inte får särskilt stöd.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Rutin för
disciplinära
åtgärder
avseende elever

13

Risk för felaktigt förfarande vid
avstängning avseende elever.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Arkivering

14

Risk att arkivering inte fungerar

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Diarieföring

15

Risk att diarieföring inte fungerar

2.Lindrig

2.Mindre

4

Nej
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

sannolik
Delegationsordnin
g enligt KL

16

Risk att delegationsordningen inte följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

17

Risk att beslut inte dokumenteras

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

18

Risk att beslut inte följer gällande
bestämmelser

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

19

Risk att beslut inte rapporteras till UN

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

20

Risk att riktlinjer inte följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

21

Risk att det systematiska brandskyddet
inte fungerar på enheterna

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

22

Risk att plan för tillgänglighet,
delaktighet och jämlikhet för personer
med funktionsnedsättning inte
upprättas

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

23

Risk för kränkande behandling
avseende elever.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Statsbidrag

24

Risk att rättmätiga statsbidrag inte
rekvireras

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kompetensförsörj
ning

25

Risk att inte kunna rekrytera rätt
kompetens i rätt omfattning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Krishantering

26

Risk för allvarlig händelse i
skolan/verksamheten

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Lokaler

27

Behov av lokaler som vid det ordinarie
planarbetet inte kan förutses.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Systematiskt
arbetsmiljöarbete
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Ärende 7

BESLUTSFÖRSLAG

Miljörapport 2016
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad miljörapport 2016, och översänder densamma till Miljöoch konsumentnämnden.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Vice ordförande
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1 Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom
miljöområdet
1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem (1a)
Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Certifierat
miljöledningssystem,
antal

Ja

Ja

Ja

Ja

Miljöledningssystem
som inte är
certifierat, antal

Nej

Nej

Nej

Nej

Certifierat miljöledningssystem, antal
Utbildningsnämndens sex gymnasieskolor är alla certifierade enligt Grön Flagg. Dessa är
Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Tullengymnasiet
och Viskastrandsgymnasiet. Vuxenutbildningen och Utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt
Svensk Miljöbas. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med
stöd av miljöombuden med det fortlöpande arbetet.

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal
Samtliga gymnasieskolor är miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Vuxenutbildningen och
utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Åtgärder
Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat verksamheten?

Sta
tus

Status
Pågående

Kommentar Miljöledningssystemet har gett mätbara mål och satt fokus på konkreta aktiviteter inom
miljöarbetet. Kompetensen i miljöfrågor har ökat hos både elever och personal. Ökad
kvalitetsmedvetenhet och resurshushållning. Ökat samarbete i hållbarhetsfrågor.
Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat verksamheten?

Pågående

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Pågående

Kommentar Förvaltningens alla verksamheter arbetar enligt ett miljöledningssystem. Samtliga
gymnasieskolor är certifierade enligt Grön flagg, Utbildningskontoret och Vuxenutbildningen är
miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
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1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b)
Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Andel anställda
som genomgått
miljöutbildning som
inte inkluderar
Borås Stads
miljöarbete

23%

23%

23%

25%

Andel anställda
som genomgått
miljöutbildning som
inkluderar
utbildning om
Borås Stads
miljöarbete

61%

73%

86%

100%

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inte inkluderar Borås Stads
miljöarbete
Den del av personalen som i sin tjänst har behövt specialiserad eller utökad miljöutbildning har med sig
den i sin tidigare utbildning eller har vidareutbildats vid behov. Här finns även KRAV-utbildning för
köken samt kemikalieutbildning för berörda personer inom lokalvård och undervisning.

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om
Borås Stads miljöarbete
Alla anställda har genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete.
Nyanställda utbildas fortlöpande.
Åtgärder

Sta
tus

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda

Status
Pågående

1.2 Mål 2. Barn och ungdomar får grund för
miljöengagemang
1.2.1 Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett
miljöledningssystem (2b)
Alla gymnasieskolor är certifierade enligt Grön Flagg. Dessa är Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet,
Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Tullengymnasiet, Viskastrandsgymnasiet.
Grön Flagg syftar till att skapa struktur, delaktighet och konkreta handlingar i arbetet med att nå en
hållbar utveckling för förskola, grundskola och gymnasium.
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Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Andel förskolor,
grundskolor och
gymnasieskolor som
har utmärkelsen Grön
Flagg eller annat
certifierat
miljöledningssystem, %.

42,9

57,1

71,4

100

0

0

0

Andel förskolor,
grundskolor och
gymnasier som har ett
miljöledningssystem
som inte är certifierat

1.3 Mål 3. Borås är en matsmart kommun
1.3.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a)
Åtgärder
Åtgärder etappmål 3a) Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska

Sta
tus

Status
Pågående

Kommentar Utfallet 2016 är 28 % vilket är en ökning för femte året i rad. Målsättningen är att andelen
fortsatt ska öka och arbetet pågår kontinuerligt genom större utbud av ekologiska medel, kvalitetssäkrad
märkning samt ökad kunskap och medvetenhet hos inköpare går utvecklingen i rätt riktning.
Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av
miljöombuden för att nå målet.

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
2.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a)
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Åtgärder
Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon

Sta
tus

Status
Pågående

Kommentar Inom Utbildningsnämnden genomförs tjänsteresor inom de olika verksamheterna. Den
största posten är flygresor. Det gäller i första hand gymnasieskolorna som sedan flera år har, i enlighet
med stadens internationella policy, ett omfattande internationellt utbildningsutbyte både inom och utom
Europa. Resorna görs främst med flyg av tids- och effektivitetsskäl. Vid planering och genomförande av
alla resor är utgångspunkten Borås Stads riktlinjer för resor.
Vilka åtgärder har genomförts under året med hjälp av
klimatkompenseringsmedel och vad har det kostat?

Pågående

Kommentar Följande klimatkompenserande åtgärder har genomförts under året: miljöutbildning av
personal, utbildning i sparsam bilkörning, systematiskt arbete med hållbarhetsundervisning, systematiskt
arbete med klimatanpassade menyer, införande av miljöledningssystem, inköp av tjänstecyklar (cyklar och
elcyklar), inköp av busskort för ökat kollektivresande istället för bilresor, inköp av utrustning för resfria
möten, inköp av återvinningskärl, införande av energieffektiv utrustning, analys av bilanvändningen.
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Bränslestatistik för fordon < 3,5 ton (personbilar, lätta lastbilar och minibussar)
bränsle till egna bilar, Serviceförvaltningen fyller i för leasade bilar sedan.
Liter

MWh

2011
2012
2013
2014 1242,8
2015 4048,79
2016 3096,34

Bensin
kg CO2

kr

Liter

Aspen miljöbensin
MWh
kg CO2 kr

Liter

0,00
0,00

Endast

MWh

Diesel
kg CO2

kr

EcoPar (diesel)
MWh
kg CO2

Liter

0,00
0,00

11,11
36,20
27,68

1370,35
1421,97
110,5

13,39
13,89
1,08 2,67737

1085

37247
29574

0
0
0
0
372,47
295,74

kr

Liter

536410
273170

Preem evolution (diesel)
MWh
kg CO2 kr
0
0
0
0
0
0

Bränslestatistik för fordon > 3,5 ton (arbetsfordon)
Liter
2011
2012
2013
2014
2015
2016

MWh

Bensin
kg CO2

kr

Liter

MWh

Diesel
kg CO2

kr

Liter

0
0

0
0

480 4,2912

1235,76 12,0734

34960

0
0

0
0

37247

EcoPar (diesel)
MWh
kg CO2

kr

0
0

29574

349,6
372,47
295,74

Liter

Preem evolution (diesel)
MWh
kg CO2 kr
0

536410

273170

0
0
0
0
0

Liter

RME (biodiesel)
MWh
kg CO2

kr

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Fordonsstatistik

Endast egna fordon, Serviceförvaltningen fyller i för leasade bilar sedan. Samma gäller för privatbil i

Leasing bilar
Antal
Km
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Förmånsbilar
Antal
Km

Egna bilar
Antal
Km

Varav
arbetsfordon med
förnybara
Egna
bränslen
cyklar

Varav
miljöbilar Privatbil i tjänst Arbets-fordon
Antal
Km
Kr

6
20 110428
19 178854

20
21
21

21

Varav
elcyklar

7
8
19

Uppgiftlämnarens kommentarer:
Viktigt:
Leasing av bilar
Servicekontoret redovisar alla bilar som andra förvaltningar och bolag leasar
av dem. Därför ska ni endast redovisa bilar i egen regi dvs. gula fält. Bolag eller
förvaltningar som leasar bilar av andra aktörer än Servicekontoret skall
redovisa dessa under leasingbilar.
Privat bil i tjänsten
Lönekontoret redovisar antal kilometer med privat bil i tjänsten för
kommunala förvaltningar. Alla bolag ska redovisa dessa uppgifter själva.
Miljöbilar
Miljöbilar enligt regeringens definition. OBS! Redovisningen avser miljöbilar i
ägo 2012.
Cyklar
Cyklar redovisas av både bolag och förvaltningar. Ange i kommentaren om
cyklarna delas med andra förvaltningar och bolag och i sådana fall, hur många

Alla gymnasier hade inte redovisat egna bilar 2014, därav
skillnaden mot 2015.

4
6
12

Bilaga 2 till Miljöredovisning 2016

Uppföljning klimatkompensation - 2016 (Utbildningsnämnden)
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen

Åtgärder

Klimatavgift 2014
453 655

Inköp av tjänstecyklar
(elcyklar, varucyklar)

Budget 2016

Utfall 2016
453 655

Kommentar
72 975

Miljöutbildning av
personal

50 000

Utbildning i sparsam
bilkörning

28 000

Införande av
energieffektiv utrustning.

139 575

Införande av
miljöledningssystem

20 000

Systematiskt arbete med
hållbarhetsundervisning
på gymnasieskolorna.
Systematiskt arbete med
klimatanpassade menyer.

65 000

Utrustning resfria möten

78 105

Inköp av busskort för ökat
kollektivresande istället för
bilresor.
Inköp av återvinningskärl.
Totalt

453 655

453 655

453 655

Inköp av 7 stycken
elcyklar. Plus 7 vanliga
cyklar.

Ärende 8

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning av synpunktshanteringen 2016

Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunktshanteringen för år 2016 och
översänder densamma till Kommunstyrelsen.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2016/UN0146 109
Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

Redovisning av inkomna
synpunkter januari-december
2016
Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning
1 Inledning ....................................................................................................3
2 Antal inkomna synpunkter Januari – December 2016 ............................3
3 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................3
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................................ 3

4 Ständiga förbättringar...............................................................................4
5 Avslutade synpunktsärenden ..................................................................4
6 Synpunktsrutinen......................................................................................4
7 Vidarebefordrade ärenden........................................................................4

Utbildningsnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2016
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter,
samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.

2 Antal inkomna synpunkter Januari –
December 2016
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Gymnasieskola

3

Tre olika synpunkter. Redovisas under p 4.

Gymnasiesärskola

0

Vuxenutbildning

1

Utbildningsinformation

Utbildningskontoret

3

Tre olika synpunkter. Redovisas under p 4.

Totalt för förvaltningen

7

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm H2
2016

Fråga H2
2016

Förslag H2
2016

Klagomål
H2 2016

Totalt H2
2016

Bemötande

0

0

0

0

0

Fysisk miljö

0

0

0

0

0

Information

0

1

0

1

2

Tjänster

0

4

0

1

5

Totalt

0

5

0

2

7

Verksamhetsmått

Utbildningsnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2016
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4 Ständiga förbättringar
Utbildningsnämnden har mottagit totalt sju (7) synpunkter under perioden januari-december 2016. Av
de framförda synpunkterna var fem (5) frågor och två (2) klagomål.
Frågorna gällde skoldagens förläggning, busskort, ansökan till gymnasieskolan, datum för
studentfirande och utbildning inom vuxenutbildningen. Klagomålen handlade om skolmaten och om
tillbud på APL-plats.
De inkomna synpunkterna har hanterats i vederbörlig ordning enligt synpunktsrutinen. Synpunkterna
har utgjort underlag för granskning och vid behov förbättring och utveckling av förfaranden och
rutiner.

5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2016

7

0

7

6 Synpunktsrutinen
Status
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Kommentar

Fullt ut

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefodrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.

Utbildningsnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2016
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Ärende 9

BESLUTSFÖRSLAG

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats,
Viskastrandsgymnasiet
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket,
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förordna Kaj Sandgren som verksamhetschef för elevhälsans medicinska
insats vid Viskastrandsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2017-08-31.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0066 624
Handläggare: Eva Lindström, tel. 033-35 77 57

1 (3)
2017-02-21

2017/UN0066-1

Eva Lindström
Tel. 033-35 77 57

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans
medicinska insats
Nämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig
vårdgivare att jämlikt 29§, första stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS
1982:763) förordna Kaj Sandgren till verksamhetschef för elevhälsans
medicinska insats vid Viskastrandsgymnasiet. Förordnandet gäller till och
med 2017-08-31.
Motivering till beslut
Kaj Sandgren bedöms kunna fullgöra uppdraget som verksamhetschef för
elevhälsans medicinska insats. Bedömningen grundar sig främst på det arbete
som fullgjorts, och fullgörs, genom att Kaj Sandgren i dagsläget är
gymnasiechef för Viskastrandsgymnasiet vid Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Borås stad. I de fall Kaj Sandgren saknar
formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling skall
dessa överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30§ Hälso- och
sjukvårdslagen (SFS 1982:763).
Förordnandet tidsbegränsas till 2017-08-31 mot bakgrund av att vårdgivaren i
dagsläget saknar informationssäkerhetspolicy samt kvalitetsmål för
verksamheten. Genom verksamhetschefens ansvarsområden kommer
vårdgivaren kunna arbeta för att dessa brister avhjälps. Mot bakgrund av
bristerna kungör vårdgivaren härmed sin medvetenhet om att följande
ansvarsområden kommer vara svåra för verksamhetschefen att fullt ut svara
för:
• Verksamhetens arbete i enlighet med ledningssystemet.
• Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
• Verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
• Verksamhetens personuppgiftshantering.
• Att upprätta verksamhetens patientsäkerhetsberättelse.
• Att upprätta verksamhetens kvalitetsberättelse.

2 (3)
2017-02-21

2017/UN0066-1

Eva Lindström
Tel. 033-35 77 57

Ärendet i sammanfattning
Ärendet klargör, utöver motiveringen, bakgrunden till förordnandet, vilket
ansvar som utöver gällande författningar åligger verksamhetschefen genom
detta förordnande samt hur återrapportering till vårdgivaren skall ske.

Ärendet
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastslår genom 29§, första stycket,
att det inom hälso- och sjukvård skall finnas någon som svarar för
verksamheten (en verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av
vårdgivaren. I Borås stad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans
medicinska insats. Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom
det av nämnden antagna ledningssystemet för verksamheten samt tillämpbara
författningar. Verksamhetschefens ansvarsområden utgörs minst av
nedanstående.
Verksamhetschefen ansvarar för:
• Verksamhetens arbete i enlighet ledningssystemet.
• Verksamhetens rutiner utöver ledningssystemet.
• Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
• Verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
• Verksamhetens personal, lokaler och utrustning.
• Verksamhetens inköp av tjänster.
• Verksamhetens personuppgiftshantering.
• Verksamhetens samverkan med vårdgrannar och andra aktörer.
Verksamhetschefen ansvarar särskilt för:
• Att anmäla verksamheten till vårdgivarregistret vid Inspektionen för vård
och omsorg (IVO).
• Att utveckla målen för verksamheten och årligen föreslå kommande års
verksamhetsmål till vårdgivaren.
• Att utveckla ledningssystemet för verksamheten och föreslå förändringar
till vårdgivaren.
• Att utveckla informationssäkerhetspolicyn för verksamheten och föreslå
förändringar till vårdgivaren.
• Att årligen upprätta verksamhetens patientsäkerhetsberättelse.
• Att årligen upprätta verksamhetens kvalitetsberättelse.
• Hantering, bedömning och eventuell utredning av avvikelser inom
verksamheten.
• Anmälningar jämlikt Lex Maria i enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS
2010:659).
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•

2017/UN0066-1

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal ej bedöms kunna utöva sitt yrke
tillfredställande; i enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).

Återrapportering till vårdgivaren
Verksamhetschefens återrapportering till vårdgivaren regleras av
ledningssystemet. Saknas fastställt ledningssystem för verksamheten sker
återrapportering till vårdgivaren genom nämndens presidium.

Facklig samverkan
Information delgavs vid FSG-sammanträde 2017-02-08, § 27.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Ärende 10

BESLUTSFÖRSLAG

Representant från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
ledningsgruppen för YH-utbildningen Medicinsk sekreterare
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxxx att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen
Medicinsk sekreterare vid Borås Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen.
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0012 615
Handläggare: Eva Lindström, tel. 033-35 77 57

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1 (2)

2017-02-21

11)

Anmälningsärenden

a)

Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Alexander Andersson
(C): Kommunal beredskap (2017/UN0060 016)

b)

Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att
använda befintliga bibliotek till mötesplatser för invånarna i Borås kommun
(2014/UN0070 889)

c)

Stadsledningskansliet. Säker och trygg kommun (2017/UN0059 001)

d)

Kommunstyrelsen. Projekteringsframställan för ombyggnad av Sven
Eriksonsgymnasiet, 501 80 Borås, Tekniska elementarskolan 1 (2015/UN0070 289)

e)

Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Bäckängsgymnasiet
(2017/UN0054 469)

f)

Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid
Viskastrandsgymnasiet (2017/UN0054 469)

g)

Skolinspektionen. Beslut för gymnasiesärskolan efter tillsyn i Borås kommun
(2016/UN0152 617)

h)

Skolinspektionen. Beslut – Anmälan avseende vuxenutbildning i Borås kommun
(2016/UN0197 615)

i)

Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar
16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2017-01-31
(2016/UN0167 618)

j)

FSG-protokoll 2017-02-08

Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden
under 11a) – 11j) till handlingarna.

AVGIVNA SKRIVELSER

1 (1)

2017-02-21

12)

Avgivna skrivelser

a)

Barn- och elevombudet. Yttrande – Anmälan om kränkande behandling vid Sven
Eriksonsgymnasiet (2017/UN0019 612)

Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse
under 12a) till handlingarna.

