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Revisionsberättelse för Grundskolenämnden  
år 2020

Vi har granskat Grundskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revi-
sionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för sju av åtta indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är genomförda. 

Vi bedömer att Grundskolenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Grundskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 472 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Hela buf-
ferten om 15 108 tkr har tagits i anspråk under året. Nämnden har inte upprättat en åtgärdsplan 
innan bufferten har tagits i anspråk för att täcka underskott i verksamheterna.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med kostnader för material  

och tjänster om 23 333 tkr. I beloppet ingår bl.a. negativ budgetavvikelse avseende livs-
medelskostnad om 4 600 tkr och skolskjuts om 2 300 tkr.

• Resultatet kan också förklaras av ett underskott mot budget avseende personalkostnader 
om 708 tkr som uppstått till följd av införandet av varje-dag-städ.

• Även lokalkostnader övergick det budgeterade beloppet. Avvikelsen uppgick 2020 till  
ca 3 900 tkr. Underskottet beror till stor del på kostnadsutveckling för lokalhyror.

• En positiv avvikelse är 12 800 tkr över budget avseende förvaltningens budgeterade in-
täkter. Främsta överskottet kommer av den utökning som är gjord inom statsbidrag för 
karriärtjänster (förstelärare) samt att statsbidrag för lärarassistenter inte var budgeterad 
för 2020 då beslut och belopp blev fastställt under året.

Nämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen om 
ersättning motsvarande 1 100 tkr för ökade kostnader utifrån beslut i Kommunstyrelsen om 
ökat värde av julklapp till anställda.
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

2    5   1    0 –  av 8 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sju av åtta indikatorer som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84 % av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Målvärdet för 2020 om 90 % har inte nåtts. Utfallet är en förbätt-
ring jämfört med föregående års resultat om 80 %. Nämnden förklarar det förbättrade 
resultatet med hänvisning till sitt arbete med gemensamma processer, fokusområden och 
arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och utvecklingsplaner. 
För att nå målet nästa år kommer nämnden arbeta för att systematiskt integrera detta i 
det dagliga arbetet.

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4–9, %. 
Målvärdet om 100 % är inte uppnått. Resultatet för upplevd trygghet har dock ökat med 
cirka två procentenheter från 87,17 % 2019 till 89,2 % 2020. Nämnder anser att främsta 
orsakerna till detta fortfarande vara brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbe-
tet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, konflikt och mobbning. 

• Andel närproducerade livsmedel, %. 
Årets utfall avseende närproducerade livsmedel om 22,9 % når inte upp till mål värdet 
för året om 25 %. Utfallet för målet 2019 har skrivits ner från 30,8 % till 23,5 %. 
Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans 
med koncerninköp vid upphandlingsskeendet.

• Andel ekologiska livsmedel, %. 
Precis som för närproducerade livsmedel når nämnden inte målvärdet 50 % för året 
genom ett utfall om 43 %. Utfallet för målet 2019 var 42,4 %. Nämnden uppger att 
livsmedelspriserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet 
trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansierings-
modellen för distributionscentralen. Nämnden uppger vidare att prisökningarna på livs-
medel har inneburit en ekonomisk utmaning för verksamheten under 2020 och kommer 
så även vara under 2021.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Med utfallet om 7,7 % för indikatorn är inte målvärdet om 5,5 % uppnått. Utfallet är 
en försämring mot föregående år då utfallet var 6,1 %. Nämnden uppger att stora delar 
av 2020 har präglats av coronapandemin vilket påverkat sjuktal negativt med ökad sjuk-
frånvaro genom sjukskrivning även vid lindriga symtom och två sjukdagar efter att man 
är symtomfri. Korttidsfrånvaron har därmed varit högre än vanligt. Nämnden uppger 
att förvaltningen kommer fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt 
sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karak-
tär, likaså tidigt följa upp upprepad korttidsfrånvaro.
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• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet är 57,5 
årsarbetare. Utfallet är en försämring mot föregående år då utfallet var 56,3 årsarbetare. 
Nämnden uppger att frånvaron ökat p.g.a. den rådande pandemin vilket har bidragit till 
att fler timanställda krävts och påverkat siffrorna i negativ riktning.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Med utfallet om 34,7 % för indikatorn uppnås inte målvärdet om 43 %. Resultatet är en 
försämring från föregående år då utfallet var 38 %. Nämnden menar att en trolig anled-
ning är att Sverige sedan mars 2020 varit i en pandemi där medborgare uppmanats från 
myndigheter att inte besöka träningsanläggningar.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens 
styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, upp-
dragen är genomförda.

0    0   2    0 –  av 2 uppdrag

Nämndens uppdrag
Nämnden har avseende 2020 gett 21 uppdrag till förvaltningen.  

3    1   17    0 –  av 21 uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Enligt nämnden har coronapandemin har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet i Grund-
skole förvaltningen. Förvaltningen har haft stort fokus på att informera, vägleda och stödja 
rektorer/ enhetschefer samt att informera vårdnadshavare. 

Nämnden uppger att kärnverksamheten har i stort kunnat bedrivas enligt ordinarie plan. Det 
var onormalt hög frånvaro hos elever och personal under andra halvan av mars och första halvan 
av april. Det har funnits stor oro hos en del personal, vårdnadshavare och elever. Ett fåtal vård-
nadshavare håller sina barn hemma utan giltiga orsaker menar nämnden. Kunskapsutvecklingen 
har enligt nämnden påverkats på negativt sätt för elever med hög frånvaro, men i stort kan det 
inte konstateras stor negativ påverkan på elevernas resultat.

Ekonomiskt har pandemin gett negativa konsekvenser för nämnden genom att man haft ex-
tratimmar för lokalvårdare m.m., förvaltningen köpt in rengöringsmaterial m.m. samt att man 
köpt in utrustning för att ställa om till ett digitalt arbetssätt. Sammanlagt beräknar nämnden 
den negativa ekonomiska konsekvensen till 1 178 tkr.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Insyn fristående skolor
De fristående skolorna och Grundskoleförvaltningen träffas normalt fyra gånger per år för att 
avhandla gemensamma frågor. 2020 genomfördes två av dessa möten fysiskt på Olovsholmsgatan 
och två genomfördes på distans via Teams med hänsyn till pandemin. Vid skolbyten och över-
gångar för elever finns det ett samarbete om rutiner.  Det finns ett tätt samarbete i skolvalet, 
som utvecklades under 2019, där de fristående skolorna också finns som alternativ i den digitala 
tjänsten. 

Under 2019 har insynsbesök genomförts på två skolor. Två skolor planerades att besökas under 
2020. Dessa flyttades dock fram på grund av coronapandemin. Under 2021 planerar förvaltning-
en att genomföra de två besök som planerats för 2021 samt de två besök som flyttades fram 2020.

Kompetensförsörjning – elevhälsan
Elevhälsans bemanning har fortsatt förbättrats under 2020, vilket innebär att skolornas förut-
sättningar för att bedriva god undervisning förbättras. Elevhälsan har nyckelroller i en skolenhet 
och har stor betydelse för kvaliteten i verksamheten.

Lokaler
Borås hade vid utgången av 2018 totalt 112 178 invånare. Den totala befolkningsökningen är i 
genomsnitt 1 221 personer per år under prognosperioden. Gruppen barn i åldersintervallet sex – 
15 år, som motsvarar skolans förskoleklass till årskurs nio, förväntas öka med ca 270 elever per år 
och totalt 1 330 barn under prognosperiodens fem år, från 2019 till 2023. Den kommuncentrala 
befolkningsprognosen är en förutsättning som Grundskolenämnden i sin verksamhets- och lokal-
planering och därpå följande budget skall utgå ifrån. Elevutvecklingen är inte jämnt fördelad över 
staden. Den förväntade och planerade bostadsbyggnationen förväntas få störst effekt i Centrum, 
Göta och Norrby är en stark bidragande faktor till elevutvecklingen. 

Grundskolenämnden upplever en brist på lokaler. Nämnden prioriterar att säkra en kapacitets-
utbyggnad för att möta den förväntade elevökningen. I andra hand kommer upprustning och 
anpassning utifrån effektiviteten, pedagogiskt och lokaleffektivitet i yta och hyra per elev. Först 
i tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet.

Samverkan skola och socialtjänst
I slutet av 2018 upprättades en rutin för samverkan mellan Grundskoleförvaltningen och Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och implementering av rutinen har genomförts vid 
förvaltningsgemensamma implementeringsmöten under 2019. Syftet med rutinen är att skapa 
kunskap och förståelse om varandras verksamheter utifrån en helhetssyn. IFO Barn och unga 
och grundskolan ska samverka för att ge stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara 
illa med hänsyn till barnets eller ungdomens hela livssituation.

Under 2020 har nämndepresidierna för Grundskolenämnden respektive Individ- och famil-
jeomsorgsnämnden träffats vid ett tillfälle och förvaltningschefer och verksamhetschefer träffats 
totalt fem gånger. Detta har också varit en del i riskhanteringen inom Grundskolenämndens 
internkontroll.
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Syskonförtur
Inom grundskolans verksamhet tillämpas ett aktivt skolval där vårdnadshavare ansöker om en 
skolplats i en skola och sedan placeras eleverna utifrån dessa önskemål. Grundskoleförvaltningen 
kan inte själva styra med upptagningsområden i vilken ordning respektive skola skall fyllas på. 
Alla barn kan söka plats på alla skolor.

I de fall där antalet platser i en skola är färre jämfört med antalet sökande tillämpas ett antal ur-
valskriterier (syskonförtur och relativ närhetsprincip). Syskonförtur används endast för placering 
i förskoleklass och går före andra elevers relativa närhetsprincip men gäller bara för de, för det 
ansökande barnet, tre närmaste skolor.

Förvaltningschefen uppdrogs 2019 att utreda rättsläget beträffande syskonförtur i det obligato-
riska skolvalet samt göra en omvärldsanalys inför kommande år. Uppdraget återrapporterades 
vid nämndens sammanträdde i augusti 2019.

Beslut om placeringar med grund i syskonförtur fattas sedan 2019 till skillnad från övriga place-
ringsbeslut, inte på delegation av tjänsteman utan av nämndens ordförande. Dessa återrapporteras 
till nämnden som ordförandebeslut.

Inga placeringsbeslut som påverkats av annat barns syskonförtur har hittills överklagats varför 
den nuvarande ordningens rättsläge ännu inte prövats.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Resultat av 
granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och 
Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys, som identifierade 24 risker varav fem hade riskbedömningsvärde på 16. 
Planen för intern kontroll omfattade 17 kontrollmoment. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har under året följt upp sju respektive 
nio kontrollmoment i planen för internkontroll i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. 
Fem av dessa är kontrollmoment med direkta åtgärder för risker med bedömningsvärde på 16. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 24 februari 2021.
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Presidiemöte 
Presidiemöte genomfördes 3 december 2020 med Grundskolenämndens presidium, bevaknings-
ansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sam-
manfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsom-
råden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda upp-
drag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Grundskolenämnden har under året inte uppnått målvärdena för sju av åtta indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Nämnden har genomfört de två uppdrag nämnden fått från Kommunfullmäktige i budget 2020.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 472 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att konsekvenserna av coronapandemin påverkat Grundskolenämnden.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhets-
processer och ekonomiska kontrollmoment. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att samtliga risker med 
riskbedömningsvärde om 16 följts upp av nämnden under året.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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