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Revisionsberättelse för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden år 2020

Vi har granskat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 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 revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för fem av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnåd-
da. Vi konstaterar att måluppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 
Stadsrevisionen noterar att konsekvenser av coronaviruset för Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden har varit omfattande. Förhållandena har bl.a. försvårat för nämnden när det gäller att 
uppnå Kommunfullmäktiges indikatorer.

Vi bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ända-
målsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-15

Boris Preijde Ingwer Kliche Lena Brännmar
Ordförande Vice ordförande

Jürgen Urbas  Gabriel Barkarmo

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Andra revisorsgruppen
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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 9 096 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar 
att bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. En 
åtgärdsplan har upprättats och antagits redan 28 januari 2020 för att anpassa verksamheten till 
budget 2020. Bufferten har under året tagits i anspråk för att hantera underskottet avseende 
köpta - sålda platser inom gymnasieskolan. 

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

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott om 8 386 tkr

avseende köpta - sålda platser inom gymnasieskolan.

• En annan stor budgetavvikelse är ett underskott om 7 204 tkr inom vuxenutbildningen
till följd av kraftig ökning av efterfrågan på platser under året.

• Samt en negativ avvikelse till följd av en retroaktiv reglering av bidragsbelopp 2010-
2013, från konkursboet för det nedlagda John Bauergymnasiet om 3 770 tkr.

• Nämnden har under 2020 beviljats 18 500 tkr högre statsbidrag än vad som budgeterats
vilket beror på extrasatsningar och riktade bidrag från Skolverket.

Nämnden framhåller att hela underskottet för nämnden om 9 096 tkr har grund i extraordinära 
händelser och begär därför att Kommunfullmäktige kompenserar för detta.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

2    2   2   1– av 7 Kommunfullmäktiges  indikatorer



4

Nämnden har inte uppnått målvärdena för 5 av de 7 indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 
Skolklimatundersökningen har inte kunnat genomföras under läsåret 2019-2020 på 
grund av coronapandemin.

• Andel närproducerade livsmedel, %. 
Årets utfall avseende närproducerade livsmedel om 17,4 % når inte upp till målvärdet för 
året om 25 %. Utfallet för målet 2019 var 19,4 % och trenden är negativ. Skolorna har 
haft stora anpassningskrav med ansträngda livsmedelsbudgetar under 2020. Dessutom 
har den samordnade distributionen av livsmedel lett till dyrare upphandlingsavtal vilket 
förvärrat saken.

• Andel ekologiska livsmedel, %. 
Precis som för närproducerade livsmedel når nämnden inte målvärdet 50 % för året 
genom ett utfall om 38,8 % Utfallet för målet 2019 var 44,4 % och trenden är negativ. 
med samma förklaringsfaktorer som för närproducerade livsmedel.

• Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
92 % av eleverna avslutade sina studier med en gymnasieexamen vilket är en förbätt-
ring från föregående läsår då utfallet var 91 %. Resultatet är dock något under det satta 
målvärdet om 95 %. Nämnder gör bedömningen att detta är ett mycket gott slutresultat 
med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs via fjärr- och distansundervis-
ning.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag. 
Med utfallet om 40,6 % uppnås inte målvärdet om 43 %. Förvaltningen arbetar med att 
informera vid introduktion och löpande på APT om möjlighet till friskvårdsbidrag. Att 
utfallet är lägre för 2020 i förhållande till utfallet om 48 % 2019 beror enligt nämnden 
sannolikt på de restriktioner som varit under 2020 mot bakgrund av covid-19 avseende 
gym och andra friskvårdsaktiviteter.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer 
enligt nedanstående. 

2    2   0    0 –  av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktige.

Konsekvenser av coronaviruset  
Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har under del av året bedrivit fjärr- och distansunder-
visning och enligt nämnden har verksamheten har hanterat denna övergång bra. Nämnden har 
noterat rapporter om psykosocialt sårbarhet hos elever till följd av detta.

Pandemin har inneburit ekonomiska konsekvenser för verksamheten i form av ökade kostnader 
framförallt i form av ökning av platser inom vuxenutbildningen. Nämnden har tilldelats riktade 
statsbidrag för verksamheten men dessa har inte täckt de ökade kostnaderna till fullo. Nämnden 
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uppskattar följande kostnader till följd av pandemin; Förlorade intäkter 2 600 tkr, Digitala verk-
tyg för undervisningen 3 800 tkr, Andra tjänster och material 450 tkr, Uppvaktningsgåvor till 
alla medarbetare 450 tkr, Högre kostnader för undervisningen 1 300 tkr. Minskade kostnader 
för verksamheten uppskattas till 3 300 tkr för minskade livsmedelskostnader samt 3 000 tkr för 
minskade resor och konferenskostnader. Sammantaget, utöver problematiken med statsbidragen 
för vuxenutbildningen, har konsekvenserna för pandemin inneburit en kostnad för förvaltningen 
om 2 300 tkr.

Till följd av dessa ekonomiska konsekvenser begär nämnden kompensation för underskottet 
i samband med bokslutsberedningen och att det inte ska tas med över till kommande år.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Elevdokumentation
Elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hanteras genom olika sys-
tem. Systemen man använder är; Myndighetsstödssystemet som hanterar betygsdokumentatio-
nen, ProReNata som huvudsak används av elevhälsans personal m.fl., IST Extens som hanterar 
elevnärvaron samt skolors lärplattformar så som Google Classroom eller dyl. Förvaltningen 
har rutiner och lathundar för att säkerställa lärare och rektorers hantering och användning av 
systemen men har inte rutiner för uppföljande kontroller av användningen utöver kvartalsupp-
följningar för användning av närvarosystemet. 

Lokaler
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inlett arbetet och som första åtgärd tagit fram 
förslag på hur gymnasieskolan bör dimensioneras för att klara elevökningen på 560 elever fram 
till år 2025. Nämndens bedömning är att elevökningen kommer att vara högst på ekonomi- och 
samhällsprogrammen där intresset har ökat stadigt de senaste åren. Även de praktiska utbild-
ningarna bygg och anläggning samt fordon och transport har haft en stabil ökning av intresse 
vilken bedöms fortsätta. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkände dimensionering 
vid sammanträde 27 oktober 2020. Utredning pågår och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämn-
den återkommer till Lokalförsörjningsnämnden under våren 2021 med utförligare lokalbehov. 

Socialt hållbart Borås
Chefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått uppdrag av stadsdirektören 
att ansvara för ledningen av arbetet avseende Socialt hållbart Borås. Nämnden har ansvar för 
två områden, förstärkt ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret och har gemensamt ansvar 
tillsammans med Grundskolenämnden för arbetet för att främja skolnärvaro. Avseende arbetet 
med skolnärvaron har nämnden genomfört en utredning för att undersöka sambandet mellan 
skolnärvaro och resultat.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen har en stor del av verksamheten finansierad av statsbidrag. Trenden är att 
dessa bidrag är osäkra och minskar. En av konsekvenserna av coronapandemin har varit utökade 
statsbidrag till fler platser för att tillmötesgå den ökande efterfrågan. Vuxenutbildningen har 
ett negativt resultat på 7 200 tkr, vilket enligt nämnden beror på att Skolverket gett felaktig 
information om de extra bidragen under året och verksamheten inte kunnat ställa om i tid när 
detta uppdagats.
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Uppföljning av tidigare granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 
och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.

De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört 
inom området sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner som finns antagna. Vidare är 
revisionsfrågorna att beskriva hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt vilka 
uppföljningar av åtgärder som genomförts och hur effekten av dessa mäts.

En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att det kommunala informationsansvaret 
numera har övergått till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande granskningen 
visar det sig att en tvärsektoriell enhet inrättats under våren 2020. Enheten har i uppdrag att 
omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Stadsrevisionens bedömning i förhållande 
till de brister som konstaterades 2014 är att dessa till största delen är åtgärdade. Områdena mål-
sättning, ansvarsfördelning, rutiner och arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. 
Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte 
bedöma om området utvärdering är ändamålsenligt. 

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete och 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 2016. Nämnden har genom-
fört en egen riskanalys, som identifierade 48 risker. Planen för intern kontroll omfattade 9 
kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 23 februari 
2021. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte genomfört ett kontrollmoment på planerat sätt med 
hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. Nämnden har under 
året följt upp tre kontrollmoment i planen för internkontroll i samband med rapportering för 
Tertial 1 och 2. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 30 november med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen 
och förvaltningsledning.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden 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. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för fem av sju 
indikatorer. Utfallet för en indikator redovisas inte. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i 
syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden har avseende 2020 inte fått 
några uppdrag från Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 9 096 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovis-
ningen. Stadsrevisionen noterar att konsekvenserna av coronapandemin påverkat Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Nämnden har under året ställt om verksamheten för att tillmötesgå 
de riktlinjer som beslutats avseende fjärr- och distansundervisning. Nämnden har också på-
verkats negativt ekonomiskt bl.a. på grund av otillräcklig information avseende statsbidrag för 
vuxenutbildningen.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2016. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhets-
processer och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har inte genomfört ett kontrollmoment 
på planerat sätt med hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. 
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

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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