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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 8 juni 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Information om Sveriges Kommuner och Landstings
kongress för mandatperioden 2015–2019.
(2014/KS0507 102-1)
(Bil)

b)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2015.
(2015/KS0159 106-1)
(Bil)

c)

Direktionsprotokoll 2015 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2015/KS0147 106-1)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2015-03-10, ärende 10–12/2015)
(2015/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

M

3

1

Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av
Kommunfullmäktiges beslut.
(2015/KS0103 007-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av
kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal som
tecknats av kommunen. Ingående och uppsägningar av
arrendeavtal 2014 (nr 1–19/2014).
(2014/KS0033 261 -2)

b)

Delegation för fastighetsregleringar där kommunen
erlägger eller erhåller ersättningar till ett belopp inte
överstigande ett basbelopp (nr 1-2/2014).
( 2014/KS0031 245 -2)
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c)

Delegation för ingående av servituts- och
nyttjanderättsavtal understiganden ett basbelopp.
Ingående servituts- och nyttjanderättsavtal
understigande ett basbelopp 2014 (nr 1–16/2014).
(2014/KS0030 255–2)

d)

Delegation för tilldelning av småhustomter (nr 1/2014)
(2014/KS0027 272– 2)

(Förslag a–d till handlingarna)
M

E

2

1

Angående anmälan om intresse att förvärva del av fastigheten
Laxöringen 14.
(2013/KS0682 253–2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Kvartalsrapport från Sjuhärads samordningsförbund.
(2015/KS0416 107-1)
(Bil)

b)

Insatser som syftar till att underlätta bosättning och
väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet 2015-2016.
(2015/KS0430 131-3)
(Bil)

c)

Migrationsverket, ersättning för vissa särskilda
kostnader samt extraordinära kostnader för vårdinsatser.
(2015/KS0412 133-3)

d)

(Bil)

Ärendet utgår (Överklagande av Kommunstyrelsens
beslut 2015-03-09, § 101, Ersättning till fristående
skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem)
(2015/KS0333 611-3)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

2

Ekonomisk delårsrapport januari – april 2015 från nämnderna och
de kommunala bolagen.
(2015/KS0425 042-1
2015/KS0431 042-1)
(Bil)
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6

Inrapporteringskanal och kunskapscentrum – organisation
för att förebygga oegentligheter, korruption och organiserad
brottslighet.
(2015/KS0390 028-1)

(Bil)

Upplösning av donationsstiftelser.
(2015/KS0419 046-1)

(Bil)

Svar på departementspromemoria om avskaffandet av
systemet med etableringslotsar.
(2015/KS0401 131-3)

(Bil)

Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst
(2015/KS0399 135-1)

(Bil)

E

7

Remiss av Statskontorets rapporter avseende kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
(2015/KS0335 040-1)
(Bil)

E

8

Årsredovisning 2014 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
(2015/KS0246 107-1)

(Bil)

E

9

Projektansökan sociala investeringar 2015.
(Kompletta handlingar finns tillgängliga på Ekonomistyrning, rum 1218)
(2015/KS0278 576-1)
(Bil)

SP

1

Planstudie för fortsatt utbyggnad av Hestraområdet.
(2015/KS0405 219-2)

(Bil)

Komplettering av Kommunstyrelsens delegationer avseende
yttranden på planbesked till Samhällsbyggnadsnämnden.
(2015/KS0355 002-1)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för kv Eolus, kongresshuset.
(2014/KS0666 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Viared, del av
Viared 14:19, Prognosgatan.
(2014/KS0791 214-2)

(Bil)

SP

SP

SP

2

3

4

Kc 1 a–c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

Kc 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens svar översänds till Stadsrevisionen

2015-05-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0103 007
Programområde: 1
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2015-05-28/ Svante Stomberg

Sida
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2015-06-08

Dnr 2015/KS0103 007

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut
Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnder och styrelser. Stadsrevisionen
bedömde att Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag bör stärkas. Stadsrevisionen är positivt till att Stadskansliet har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över rutinerna, och har i sin granskningsrapport identifierar följande utvecklingsbehov:





Säkerställande av uppföljning och återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige, genom skriftliga, enhetliga rutiner för när ett ärende ska
öppnas och avslutas, samt rutiner för korshänvisning när ett ärende avslutas
och ett nytt öppnas som har koppling till det tidigare ärendet.
Säkerställande av att beslutsunderlag formuleras så att det är tydligt vad som
ska genomföras, av vem, och hur utförlig informationen av verkställighet ska
vara.
Säkerställande av att beslut om åtgärder innehåller en tidsram

Kommunstyrelsen delar stadsrevisionens synpunkter på de utvecklingsområden som
identifierats och Stadskansliet påbörjade under 2014 ett arbete med att ta fram gemensamma rutiner för att säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Dessa rutiner
är nu fastställda av kommunchefen.
När kommunfullmäktige beslutat om att en annan nämnd får ett uppdrag leder detta
till att en expediering av protokollsutdraget skapas för att nämnden ska få uppdraget.
Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt
ärende och påbörjar handläggningen. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger
Kommunstyrelsen ett uppdrag.
För att kunna följa uppdragens genomförande ska beredningsläget rapporteras till
Kommunstyrelsen 2 ggr per år, per den 30 april och 15 oktober. Ärendet om beredningsläget förs upp till Kommunfullmäktige som får en rapportering och statusrapport av uppdraget. Alla beslut ska rapporteras till dess de är verkställda eller att
Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget.
I Stadskansliets interna rutin betonas vikten av att formulera beslutsförslagen på sådant sätt att det tydligt framgår vad som ska genomföras, och av vem. Det ska också,
så långt det är möjligt, finnas en tydlig tidsram för när uppdraget ska vara genomfört.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Kommunstyrelsen konstaterar att den kritik som Stadsrevisionen framför är relevant
och att förbättringar genomförts för att säkerställa att uppföljning och återrapportering blir enhetlig och systematisk. I det reviderade reglementet för Kommunstyrelsen
föreslås också att detta ansvar förtydligas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunstyrelsen svar översänds till Stadsrevisionen
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

Borås Stads

Rutin

för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Fastställd av: Kommunchefen
Datum: 17 april 2015
För revidering ansvarar Stadskansliet.
Dokumentet gäller för alla nämnder och bolag.
Dokumentet gäller tills vidare.

2 | rutin för

Återrapportering av beslut
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till att
en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få
uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett
nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger
Kommunstyrelsen ett uppdrag.
För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för det nya uppdraget
rapporteras till Kommunstyrelsen 2 ggr per år. Ärende om beredningsläget förs upp till
Kommunfullmäktige som får en rapportering och statusrapport av uppdraget. Alla beslut
som inte verkställs ska rapporteras tills dess de är verkställda eller att Kommunfullmäktige
tar tillbaka uppdraget. Handläggare på Stadskansliet ansvarar för att alla uppdrag
återrapporteras.
Således genererar ett uppdrag till nämnd i Kommunfullmäktige följande modell:
Återrapportering

Beslut i
kommunfullmäktige

Expediering av
protokollsutdrag till
nämnd

Avsluta ärende i KS
Diarium

Nytt ärende skapas
hos nämnd

Rappotering till
Kommunfullmäktige
2 ggr/år

Handläggare
Stadskansliet

Tider
Berörda nämnder ska lämna en rapport i rapporteringsmallen över de uppdrag som
Kommunfullmäktige givit till Kommunstyrelsen senast 30 april samt 15 oktober varje år.

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget | 3

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
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2015-01-12

Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKT ÖVER
GENOMFÖRANDET AV KOMMUNFULLMÄKTIGES
BESLUT
Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnder och styrelser. Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av Kommunfullmäktiges
uppdrag bör stärkas. Det är positivt att Stadskansliet har tillsatt en arbetsgrupp som ska se
över rutinerna. Stadsrevisionen identifierar följande utvecklingsbehov
•

•
•

Säkerställande av uppföljning och återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige
genom skriftliga, enhetliga rutiner för när ett ärende ska öppnas och avslutas, samt rutiner
för korshänvisning när ett ärende avslutats och ett nytt öppnas som har koppling till det
tidigare ärendet
Säkerställande av att beslutsunderlag formuleras så att det är tydligt vad som ska genomföras, av vem, och hur utförlig informationen av verkställighet ska vara
Säkerställandet av att beslut om åtgärder innehåller en tidsram
Rapporten skickas härmed till Kommunstyrelsen. Svar på rapporten vill vi ha senast den 30
maj 2015.

FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Nils-Gunnar Blanc

Ordförande
Ola Sabel
Revisionschef

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se

2015-01-12

RAPPORTSAMMANDRAG
KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKT ÖVER
GENOMFÖRANDET AV KOMMUNFULLMÄKTIGES
BESLUT
Inledning
Stadsrevisionen presenterade under år 2013
en granskning av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I granskningen identifierades ett
antal utvecklingsområden. Med utgångspunkt från denna rapport innefattar föreliggande granskning hur Kommunstyrelsen
följer upp att nämnder och styrelser genomför de beslut som fattats av Kommunfullmäktige.

Granskningsresultat
Handläggare från avdelningarna vid Stadskansliet deltar vid Kommunstyrelsens
sammanträden. Efter Kommunstyrelsesammanträdet skickas protokollsutdrag till
nämnder/styrelser. Den enskilda handläggaren avgör hur denne ska bevaka sina
ärenden, och hur Kommunfullmäktiges
beslut ska tolkas. Handläggningen kan bli
olika beroende på vem som hanterar uppdraget. Handläggarna hanterar även
motionsärenden på olika sätt. Det förekommer att uppdrag inte genomförs på
grund av att man inom området arbetar med
ett likartat projekt. Återrapportering av uppdrag sker löpande i takt med att de verkställs.
Det saknas skriftliga, enhetliga rutiner för
uppföljning och återrapportering av uppdragen. Stadskansliet har under hösten år
2014 tillsatt en arbetsgrupp där syftet är att
se över uppföljning och återrapportering av
uppdragen.

I granskningen noteras att bristen på rutiner
också gäller när handläggarna ska öppna och
avsluta ett ärende. Det sker på olika sätt
beroende på vilken handläggare som
hanterar ärendet.
I dokumentgranskningen av ärendena framkom det att fyra av de 20 granskade uppdragen från Kommunfullmäktige är återrapporterade. Sammanlagt är nio av 20 uppdrag verkställda, 10 uppdrag är pågående
och ett uppdrag är inte påbörjat. Detta innebär således att fem av de verkställda uppdragen inte är återrapporterade till
Kommunfullmäktige. I det granskade
materialet är tre av 20 uppdrag från
Kommunfullmäktige tidsbegränsade.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionen anser att Kommunstyrelsen i
inte har enhetliga och dokumenterade
rutiner för hur uppdrag från Kommunfullmäktige ska hanteras, följas upp och återrapporteras. Det finns inte heller en rutin för
när handläggarna ska öppna och avsluta ett
ärende.
De 20 granskade Kommunfullmäktigeuppdragen uppvisar en verkställighetsgrad
på 45 % (9 av 20) och återrapporteringsgrad
på 20 % (4 av 20), varav tre av uppdragen är
återredovisade i respektive nämnds årsredovisning. Kommunstyrelsen efterfrågar
inte någon uppföljning av uppdragen, och då
redovisar nämnderna inte genomförda uppdrag mer än i årsredovisningen. Enligt Stads-

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se
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revisionen bedömning bör det framgå vilket
arbete som pågår och hur det påverkar
beslutsformuleringen i ärendet.
Endast tre av de 20 granskade uppdragen
som Kommunfullmäktige har beslutat om
har en tidsram. Enligt Stadsrevisionens
bedömning bör Kommunstyrelsen eftersträva att uppdragen ges en tidsram, och
säkerställa att uppdrag återrapporteras till
Kommunfullmäktige inom den beslutade
tidsramen, vilket ger bättre möjligheter till
uppföljning och kvalitetssäkring.
Det är positivt att Stadskansliet har tillsatt en
arbetsgrupp som ska se över uppföljning
och återrapportering av uppdragen till
nämnder och styrelser.
Avsaknaden av enhetliga rutiner för uppföljning och återrapportering av uppdrag till
Kommunfullmäktige innebär att det i dagsläget enbart är den nämnd/styrelse som
uppdraget är riktat till, som med säkerhet
känner till om det beslutade uppdraget har
genomförts eller inte. Det går inte att följa
alla ärenden från beslut från Kommunfullmäktige till återrapportering i diariet.
Detta innebär att Kommunstyrelsen inte
fullt ut har en ändamålsenlig kontroll av att
Kommunfullmäktiges beslut verkställs.
Stadsrevisionen identifierar följande
utvecklingsbehov.
•

•

2

Säkerställande av uppföljning och
återrapportering av uppdrag från
Kommunfullmäktige genom skriftliga, enhetliga rutiner för när ett
ärende ska öppnas och avslutas, samt
rutiner för korshänvisning när ett
ärende avslutats och ett nytt öppnas
som har koppling till det tidigare
ärendet
Säkerställande av att beslutsunderlag
formuleras så att det är tydligt vad
som ska genomföras, av vem, och
hur utförlig informationen av verkställighet ska vara

•

Säkerställandet av att beslut om åtgärder innehåller en tidsram

RAPPORT

2015-01-12
Anna Duong

Kommunstyrelsens uppsikt över
genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut

Borås Stads Revisionskontor
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1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Stadsrevisionen presenterade under år 2013 en granskning av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I
granskningen identifierades ett antal utvecklingsområden. Det konstaterades att uppföljningen av
nämndernas måluppfyllelse bör utvecklas ytterligare, framför allt när det gäller att sammanlänka
uppfyllelse av verksamhetsmål och ekonomiska mål.1
I rapporten framkom att nämnder och bolag inte får tillfredställande återkoppling på den uppföljning man levererar. Det är inte alltid tydligt för nämnder och styrelser hur uppföljningen används, vilket minskar motivationen att anstränga sig för att redovisa resultat. Olika sorters uppföljning och remittering kan försvåras av att ärenden över tid kan bli mer komplexa och kräver att
olika avdelningar/enheter/handläggare behöver ta sig an dem. I takt med att staden arbetar mer
tvärfunktionellt ökar risken att ärendena hamnar ”mellan stolarna”.2
Med utgångspunkt från den tidigare granskningen av uppsiktsplikt innefattar föreliggande
granskning hur Kommunstyrelsen följer upp att nämnder och styrelser genomför de beslut som
fattats av Kommunfullmäktige.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med projektet är att granska hur Kommunstyrelsen utövar sin uppsikt över verkställandet
av Kommunfullmäktiges beslut.
Huvudsakliga frågeställningar är:
• Har Kommunstyrelsen rutiner för att följa upp genomförandet av Kommunfullmäktiges
beslut?
• Kan man i diariet följa ett ärende från beslut av Kommunfullmäktige till verkställande av
nämnder/styrelser samt återrapportering till Kommunfullmäktige?

1.3 Avgränsningar
I granskningen ingår merparten av de uppdrag som Kommunfullmäktige har beslutat om under
perioden 2011-2013 och som innebär ett tydligt uppdrag riktat till någon nämnd eller styrelse.

1.4 Revisionskriterier
1.4.1 Kommunallagen (1991:900)
Enligt 5 kap. 26 § framgår det att ett ärende ska beredas innan det avgörs av Kommunfullmäktige, antingen av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan

1
2

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2013
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2013
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nämnd eller av fullmäktigeberedning. Styrelsen ska också lägga fram ett förslag till beslut i ett
ärende, om inte någon annan nämnd eller fullmäktigeberedning har gjort det.
Enligt 5 kap 33 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

1.4.2 Kommunfullmäktiges arbetsordning
Enligt Arbetsordningen antagen av Kommunfullmäktige den 20 februari 2003, ska Kommunstyrelsen årligen vid Kommunfullmäktiges ordinarie juni- och decembersammanträden redovisa de
motioner, vilkas beredning då ännu ej slutförts. Utdrag ur protokollet ska tillställas nämnder,
andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet enligt § 34.

1.4.3 Kommunstyrelsens reglemente
Enligt reglementet för Kommunstyrelsen, antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18, ska
Kommunstyrelsen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala företag.
Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor.
Kommunstyrelsen ska inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten
liksom detta reglemente.

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen.

1.6 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Anna Duong och granskningsmedarbetare är Lars Magnusson och Anna
Sandström.

1.7 Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Kommunfullmäktiges
protokoll över perioden har granskats. Kontroll av besluten i diariet har genomförts. Därutöver
har intervjuer genomförts med kommunsekreteraren, registratorn samt handläggare på Stadskansliet.
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Ärendehandläggningsprocessen
Stadskansliet ansvarar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges ärendehantering och
administration. Alla uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnder och styrelser registreras i
Borås Stads ärendehanteringssystem. Kansliet är uppdelat i sju avdelningar.
Det är handläggarna på Stadskansliet som expedierar protokollsutdragen efter varje sammanträde
från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige till nämnder och styrelser, enligt en expeditionslista upprättad av kommunsekreteraren. Det sker elektroniskt i ärendehanteringssystemet, och där
framgår vem som har expedierat, vad som gått ut och tidpunkt för expedieringen. De uppdrag
som Kommunfullmäktige beslutar att ge till Kommunstyrelsen fördelas till varje avdelning på
Stadskansliet. Varje avdelning/handläggare har ansvar för uppsikten över vilka beslut som fattas
av Kommunfullmäktige samt expedieringen av besluten.
Avdelningschefen eller en handläggare på avdelningen deltar vid Kommunstyrelsens sammanträden. Efter Kommunstyrelsesammanträdet skickar handläggare från varje avdelning ut protokollsutdrag till nämnder/styrelser. Vid Kommunfullmäktigesammanträden är inte alltid avdelningscheferna eller representanter från avdelningarna närvarande på mötet. Efter Kommunfullmäktigesammanträden avgör varje handläggare hur denne ska bevaka ärendet som handläggaren har ansvar för. Handläggaren tolkar vad Kommunfullmäktige har beslutat om.

2.2 Dokumentgranskning av protokoll och ärenden i diariet
En fullständig förteckning över granskade beslut finns i bilaga 1 till rapporten. I bilagan framgår
beslutet från Kommunfullmäktige, vilken nämnd som ansvarar för uppdraget, om uppdraget
verkställts samt om det återrapporterats till Kommunfullmäktige.
I dokumentgranskningen av ärendena framkom det att fyra av de 20 granskade uppdragen från
Kommunfullmäktige är återrapporterade. Sammanlagt är nio av 20 uppdrag verkställda, 10 uppdrag är pågående och ett uppdrag är ej påbörjat. Detta innebär således att fem av de verkställda
uppdragen inte är återrapporterade till Kommunfullmäktige. De flesta uppdrag som beslutas av
Kommunfullmäktige är svar på motioner som i sin tur leder till ett uppdrag. Några nämnder redovisar genomförda uppdrag i nämndens årsredovisning till Kommunstyrelsen.

2.3 Rutiner för uppföljning och återrapportering av beslut
Det saknas skriftliga rutiner för uppföljning samt återrapportering av Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag. Det sker inte heller någon regelbunden återrapportering till Kommunfullmäktige
av vilka uppdrag som är verkställda eller ej. Återrapportering av uppdrag sker löpande i takt med
att de verkställs enligt intervjuade handläggare. När det exempelvis kommer in en utvärdering till
diariet bereder Kommunstyrelsen ärendet och sedan går ärendet till Kommunfullmäktige.
Stadskansliet har under hösten år 2014 tillsatt en arbetsgrupp där syftet är att se över uppdragen
från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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2.4 Handläggning av uppdrag
Uppdrag som Kommunfullmäktige ger till nämnderna handläggs olika, beroende på vilken handläggare som får uppdraget. I slutet av året tar registratorn fram en förteckning över öppna ärenden och skickar förteckningen till varje avdelning på Stadskansliet. Att vissa uppdrag inte är genomförda kan bero på att man inom området arbetar med ett likartat projekt. Enligt uppgift från
Stadskansliet har det förekommit att uppdrag fallit bort och inte genomförts.
I det granskade materialet är tre av 20 uppdrag från Kommunfullmäktige tidsbegränsade. Det går
att lägga in en bevakning av ärendet i ärendehanteringssystemet i samband med registreringen
men funktionen används inte alltid. Det är samma bevakningsfunktion som Stadskansliet använder när de lägger in bevakning på remisser.
Det finns en risk att uppdrag som inte är tidsbegränsade hamnar mellan stolarna. Avdelningarna
på Stadskansliet har ibland inte fått information om att de har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige. Detta beror bland annat på att avdelningarna inte har någon bevakning på Kommunfullmäktiges sammanträden samt att Kommunstyrelsen inte har någon uppföljning av uppdragen.
Varje handläggare på respektive avdelning på Stadskansliet måste bevaka vilka uppdrag som exempelvis återremitteras till Kommunstyrelsen.
Stadskansliet har tagit fram en processkarta över ärendehanteringen av motioner, från att motionen lämnas in till kungörelse av beslut. (Se bilaga 2). Enligt processkartläggningen ska samtliga
beslut om återremiss från Kommunfullmäktige expedieras till enhetschefen på avdelningarna. Vid
intervjuerna framgick att ärendehanteringsprocessen inte alltid följer processkartan.
I Kommunfullmäktiges protokoll framgår det i några ärenden att motionen är bifallen samt att
Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen eller någon nämnd i uppdrag att utreda
enligt motionens intentioner i samma ärende. Handläggarna hanterar dessa ärenden på olika sätt.
Några avslutar motionsärendet och öppnar ett nytt ärende utan hänvisning till det gamla diarienumret. Andra handläggare fortsätter på det befintliga motionsärendet. Det går att söka på rubriken i diariet men om registratorn ändrar rubriken är det svårt att följa ärendet från motionen.
Två gånger om året redovisar Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige vilka motioner som är
besvarade och vilka som ännu ej slutförts i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning.
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3 BEDÖMNINGAR
3.1 Rutiner för uppföljning
Stadsrevisionen bedömer att det finns en fungerande rutin för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut expedieras till ansvarig nämnd. Stadsrevisionen anser dock att Kommunstyrelsen
i dagsläget inte har något tillförlitligt system för uppföljning av Kommunfullmäktiges beslutade
uppdrag. Enhetliga och dokumenterade rutiner för hur ett uppdrag ska hanteras, följas upp samt
återrapporteras saknas. Det finns ingen rutin för när handläggarna ska öppna och avsluta ett
ärende. Det sker på olika sätt beroende på vilken handläggare som hanterar ärendet.
Kommunstyrelsen tar fram en bevakningslista över samtliga motioner som är besvarade eller ej
som de redovisar två gånger per år till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dock ingen
liknande rutin för att bevaka uppdragen från Kommunfullmäktige som går till Kommunstyrelsen
eller enskilda nämnder. Enligt Stadsrevisionens bedömning bör återrapporteringen kunna ske på
ett likartat sätt som redovisning sker av obesvarade motioner i Kommunfullmäktige.
Det ankommer på Kommunstyrelsen att i beredningen föreslå eventuella förtydliganden av uppdragen till nämnder/styrelser. I sammanhanget är det väsentligt att förtydliga om beslutet innebär
ett nytt uppdrag eller om det innehåller en beskrivning av ett pågående eller redan planerat arbete,
och vad det är som ska verkställas och återrapporteras.
Endast tre av de 20 granskade uppdragen som Kommunfullmäktige har beslutat om har en tidsram. Stadskansliet bör överväga att i förslaget till beslut ta med en tidsram inom vilken beslutet
ska genomföras. Enligt Stadsrevisionens bedömning bör Kommunstyrelsen säkerställa att uppdrag återrapporteras till Kommunfullmäktige inom den beslutade tidsramen, vilket ger bättre
möjligheter till uppföljning samt kvalitetssäkring.

3.2 Uppdrag som är verkställda och återrapporterade
Sammanfattningsvis visar de 20 granskade Kommunfullmäktigeuppdragen en verkställighetsgrad
på 45 % (9 av 20) och återrapporteringsgrad på 20 % (4 av 20), varav tre av uppdragen är återredovisade i respektive nämnds årsredovisning. Kommunstyrelsen efterfrågar inte någon uppföljning av uppdragen, och då redovisar nämnderna inte genomförda uppdrag mer än i årsredovisningen. Det gör att uppföljningen av uppdragen blir svårare. Vissa uppdrag är pågående och
handläggarna förklarar att ett likartat arbete pågår inom området.
Enligt Stadsrevisionen bedömning bör det framgå vilket arbete som pågår och hur det påverkar
beslutsformuleringen i ärendet. Det finns en förbättringspotential gällande verkställigheten av
uppdrag och återrapporteringen till Kommunfullmäktige, inte minst när uppdragen från Kommunfullmäktige är riktade till flera nämnder/styrelser.

3.3 Motionsärenden
Stadsrevisionen bedömer vidare att motionsärendena bör avslutas när motionen är besvarad. Om
Kommunfullmäktige beslutar att någon nämnd/styrelse ska få i uppdrag att genomföra en ytterligare handling/åtgärd i samband med motionen bör denna avslutas, och ett nytt ärende öppnas
med en hänvisning till motionens diarienummer, så att man kan följa hela ärendet i diariet.
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Större delen av de granskade uppdragen är motioner som Kommunfullmäktige har remitterat till
Kommunstyrelsen för beredning. En stor del av uppdragen bereds ej inom tolv månader. Kommunstyrelsen bör säkerställa att beredningen av motioner sker inom den tidsramen enligt kommunallagen.

3.4 Sammanfattande bedömning
Mot bakgrund av Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut bedömer Stadsrevisionen att Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av Kommunfullmäktiges uppdrag bör stärkas. Det är positivt att man inom Stadskansliet har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över hanteringen av uppdragen från Kommunfullmäktige.
Avsaknaden av systematisk uppföljning och återrapportering av uppdrag till Kommunfullmäktige
innebär att det i dagsläget enbart är den nämnd/styrelse som uppdraget är riktat till, som med
säkerhet känner till om det beslutade uppdraget har genomförts eller ej. Det går inte att följa alla
ärenden från beslut från Kommunfullmäktige till återrapportering i diariet.
Stadsrevisionen identifierar följande utvecklingsbehov.
•

•
•

Säkerställande av uppföljning och återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige
genom skriftliga, enhetliga rutiner för när ett ärende ska öppnas och avslutas, samt rutiner
för korshänvisning när ett ärende avslutats och ett nytt öppnas som har koppling till det
tidigare ärendet
Säkerställande av att beslutsunderlag formuleras så att det är tydligt vad som ska genomföras, av vem, och hur utförlig informationen av verkställighet ska vara
Säkerställandet av att beslut om åtgärder innehåller en tidsram
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4 KÄLLOR OCH REFERENSLITTERATUR
Skriftliga källor
•
•
•
•
•

Kommunallagen (1991:900) (6 kap 1§, 5 kap 26§, 5 kap 33§)
Arbetsordning för Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens reglemente
Borås Stad styr- och ledningssystem
Stadsrevisionens tidigare granskning – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2013

Muntliga källor
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervju med kommunsekreterare, 2014-09-04
Intervju med handläggare 1, 2014-10-17
Intervju med handläggare 2, 2014-10-23
Intervju med handläggare 3, 2014-10-29
Intervju med handläggare 4, 2014-10-30
Intervju med handläggare 5, 2014-10-30
Intervju med handläggare 6, 2014-10-31
Intervju med registrator, 2014-11-05
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Dokumentstudie
Förteckning över förkortningar
KF – Kommunfullmäktige
KS – Kommunstyrelsen
SK – Stadskansliet
SBN – Samhällsbyggnadsnämnden
TN – Tekniska nämnden
FON – Fritids- och folkhälsonämnden
UBN – Utbildningsnämnden
KN – Kulturnämnden
SDN – Stadsdelsnämnden
Dnr – diarienummer
Årsred – Årsredovisning

BILAGA 1

Ärende & Diarienummer

Beslutsdatum i KF &
beslutformulering

Verkställt?

Återrapporterad
till KF?

Kommentar

1

Motion – Framtidens kollektivtrafik
& Utred möjligheten till spårbunden
pendel- och kollektivtrafik
2009/KS0815 532
2010/KS0686 532

2011-02-24
Motionen återremitteras till
Kommunstyrelsen för att utreda
förutsättningarna för framtidens
kollektivtrafik

Pågående

Nej

Politiskt

2

Anläggande av en hundrastplats i
naturområdet mellan
björkängsgymnasiet och
fjärdingskolan.
2011/KS0093

2011-03-24
Tekniska nämnden beviljas ett
investeringsanslag på 400 000 kronor
för anläggande av en hundrastplats i
naturområdet mellan
Björkängsgymnasiet och
Fjärdingskolan.

Ja

Ja

Redovisning finn i TN årsred för år
2011 samt i
investeringsredovisningen i Borås
Stads årsred 2011.

3

Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB 2007/KS0685

2011-04-28
Borås Lokaltrafik AB beviljas dispens
från Kommunfullmäktiges beslut den
19 april 2007 § 48 om att införa
alkolås i bolagets fordon.
Förutsättningen för dispensen är att
bolaget inför mätstationer vid samtliga
platser där någon förare påbörjar sitt
arbetspass, dvs. även vid Södra Torget,
så att samtliga förare testas på ett
likartat sätt, samt att bolaget
samarbetar med MHF om att finna
lösningar på de tekniska problem som

Ja

Nej

SK har fått rapporten om alkolås
från bolaget i slutet av 2014.

BILAGA 1
finns med mätutrustningen.
En utvärdering ska göras och
rapporteras till Kommunstyrelsen om ett
år dvs i mars 2012.
4
Motion– Äta bör man...
2009/KS0405

5

Motion Om valfrihet för måltider
som levereras hem till äldre och
sjuka – 2010/KS0573

Pågående

Nej

Pågående uppdrag, se uppdrag nr 18.

Pågående
2011-05-26
Borås Stad skall undersöka
möjligheterna att införa valfrihet för
måltiderna som levereras hem till våra
äldre och sjuka i enlighet med motionens
intentioner.

Nej

Pågående uppdrag, se uppdrag nr 18.

Nej

Alla stadsdelar har redovisat till
FON.

2011-04-28
Nämnderna ges uppdraget att följa upp
skolornas rutiner för utvärdering och
förbättring av skolmaten.

Kommunen prövar i något område samt
utvärderar erfarenheterna.
6

Redovisning av åtgärder i samband
med välfärdsbokslutet 2011/KS0336

2011-06-16
Stadsdelsnämnderna uppmanas att ta
ansvar för att Borås Stad ska vara
delaktig i att uppnå målen för
folkhälsoarbetet i Borås Stad.
Nämnderna uppmanas att senast den
30 september 2011 redovisa till
Fritids- och folkhälsonämnden vilka

Ja

FON har ej återrapporterat till KS
eller KF.

BILAGA 1
åtgärder man gjort under 2010, vilka
problem man eventuellt mött i arbetet,
och vilka konkreta åtgärder man har
gjort respektive planerar under 2011.
7

Motion – Borås Stad anlägger en
ställplats för husbilar
2010/KS0748

2012-03-15
Samhällsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att utreda möjligheterna att
anlägga ställplats för husbilar i centrala
Borås, om möjligt föreslå lämplig plats,
samt om behov finns planlägga
densamma.

Pågående

Nej

Ärendet är på remiss. Nytt dnr när
SBN skickade utredningen till diariet.
Hänvisning till det gamla dnr finns i
anteckningarna i diariet.

8

2012/KS0271
Svar på motion av Joakim Malmberg
(FP); Låt krogarna ha öppet senare!

2012-12-20
Ärendet återremitteras till
Kommunstyrelsen för en bredare
remissomgång.

Ja

Ja

KF beslutade 2013-09-19 att
motionen avslås.

9

2010/KS0489
Svar på motion av Anders Österberg
(S) och Lena Palmén (S); Borås – en
stad i arbete

2012-12-20
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda vad införandet av en kompetensutvecklingsmodul skulle innebära av
förbättring angående kartläggning och
inventering av anställdas kompetens.

Nej

Nej

Ej påbörjad.

Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att
undersöka möjligheten att med stöd av
statens arbetsmarknadspolitik lösa
delar av generationsväxlingen, minska
arbetslösheten och öka intresset för
välfärdsjobb.

BILAGA 1
Kommunstyrelsen med stöd från berörda
nämnder ges i uppdrag att
kvalitetssäkra praktik- och
utbildningsplatser.

10

Svar på motion av Birgitta Bergman
(M), Pirita Isegran (M) och Annette
Carlson (M); Ett rikare kulturliv för
alla!
2012/KS0209

2012-12-20
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att inrätta
en eftergymnasial utbildning inom
skapande kultur för personer med
funktionsnedsättningar.

Ja

Nej

UBN har fullföljt uppdraget. KS har
meddelat Utbildningsförvaltningen
att de inte behöver något svar.

11

Svar på motion av Morgan
Hjalmarsson (FP), Annette Carlson
(M), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Förstärk
infrastrukturen på Viared
2012/KS0393

2012-12-20
Tekniska nämnden får i uppdrag att
påbörja arbetet med att bygga ett nytt
nät av gång- och cykelvägar till och från
industriområdet Viared.

Ja

Ja

Redovisning finns i TN årsred år
2013.

12

2011/KS0292
Svar på motion av Annette Carlson
(M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Sara
Degerman-Carlsson (KD) ”Ett
långsiktigt hållbart Borås kräver en
ny översiktsplan”

2013-01-24
Att upprätta en ny översiktsplan för ett
helhetsgrepp kring samhällsbyggnad och
utveckling i staden, och för ett
långsiktigt hållbart Borås.

Pågående

Nej

SK håller på att ta fram en ny
översiktsplan.

2013-01-24
2012/KS0161212
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
Aktualitetsprövning av Översiktsplan upprätta en ny översiktsplan för Borås.
06
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13

2011/KS0498 866 & 2013/KS0585
Svar på motion av Björn Bergquist
(M); Skulptera Borås

2013-03-21
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda hur Borås Stad skall
vidareutvecklas som Skulpturstad och
därigenom fortsatt inneha en ledande
ställning i Sverige inom den offentliga
konstens område.

Ja

Nej

2013-11-18 KS ger KN i uppdrag
att ta fram ett förslag till ett
strategidokument.
2014-03-27 KN skickar plan för
vidareutveckling av Borås som
Skulpturstad.
Nytt dnr i KS 2013/KS0585
Ingen hänvisning till tidigare dnr.
2014-05-12 KS har ingen annan
uppfattning än den som KN
redovisar. KS anser att nämndens
uppdrag är slutfört.
Ingen återrapportering till KF

14

2012/KS0601
Svar på motion av Kerstin
Hermansson (C) och Monica
Johansson (C): Minska
genomfartstrafiken i centrum!

2013-03-21
Ge Kommunstyrelsen i uppgift att
utreda möjligheterna för en ny väg enligt
motionens intentioner.

Pågående

Nej

Dnr: 2012/KS0601 öppet ärende
Nytt dnr: 2013/KS0323 öppet
ärende
Ingen hänvisning till tidigare dnr.
Politiskt

15

Svar på motion av Lena Palmén (S);
Barnfattigdomen i Borås Stad
2011/KS0870
2013/KS0593

2013-08-22
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för hur
barnfattigdomen ska minska i Borås.

Pågående

Nej

Dnr 2011/KS0870 avslutats
Nytt dnr: 2013/KS0593 öppet
ärende
Ingen hänvisning till tidigare dnr.

BILAGA 1
2013-11-11
Expedierat Remiss till alla nämnder,
alla bolag samt alla råd; Uppdrag till
KS att ta fram en handlingsplan för
hur barnfattigdomen ska minska i
Borås. Svar på remiss senast 201401-15
KS beslutade 2013-12-02
SDN väster ges i uppdrag att ta
fram ett förslag till handlingsplan
för hur barnfattigdomen ska
minska i Borås. Ett förslag skall
ha inkommit till
Kommunstyrelsen under våren
2014. Fördröjningen är
kommunicerad med kommunalråd.
2014-11-03
SDN Väster skickar ett Förslag på
åtgärder för att motverka
barnfattigdom i Borås Stad på remiss
och vill ha svar senast 2015-01-31
16

2012/KS0334
Svar på motion av Ida Legnemark
(V); HBTQ- kompetens i idrottsföreningar - för alla ungdomars hälsa
och lika värde

2013-09-17
Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att i samarbete med övriga
berörda nämnder ta fram åtgärder för
ökad HBTQ-kompetens i Borås
föreningar – för alla ungdomars hälsa
och lika värde.

Ja

Ja

FON har genomfört uppdraget och
redovisat i årsred 2013.

BILAGA 1

17

2013/KS0110 103
Inrättande av ett Integrationsråd

18
2012/KS0514
Översyn av kostverksamheten i
Borås Stad

2013-10-24
Arbetslivsnämnden inrättar ett
Integrationsråd fr o m den 1 januari
2014 i enlighet med nämndens
förslag den 10 juni 2013 med den
kompletteringen att nämnden också
ska ge förutsättningar för forum där
nya och gamla samt alla
invandrarföreningar kan mötas.

Pågående

Reglemente för Invandrarrådet i
Borås Stad upphör att gälla fr o m
den 1 januari 2014.
2013-11-20-21
Pågående
Stadsdelsnämnden Väster får
uppdraget att undersöka om det är
möjligt att införa ett system där måltider
levereras från restauranger hem till
personer med biståndsbedömd
matdistrubition.
Stadsdelsnämnden Väster får
uppdraget att ansvara för de
övergripande kostfrågorna för alla
nämnder. Följande tillägg görs i
stadsdelsnämndernas reglemente § 3
”särskilda uppdrag för stadsdelsnämnd
Väster”
-ansvar för de övergripande kostfrågorna
för alla nämnder.

Nej

Ska återrapporteras i årsred år 2014.

Nej

Ärendet är pågående i SDN Väster.
Pågående översynen av
kostverksamheten, ärende nr 4 & 5
ingår i detta uppdrag, framgick av
intervjun.

BILAGA 1
19
2013/KS0487
Svar på motion av Morgan
Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger
till Borås Stads förskolor
20

2012/KS0122 331
Svar på motion av Heiti Ernits (MP):
Stadsodling för ett hållbarare Borås

2013-12-19
Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget
att belysa frågan om hur förskolan
arbetar med jämställdhet nästa
kvalitetsrapport Värdegrund som
kommer våren 2014.

Ja

Nej

Redovisning finns i
kvalitetsrapporten från SDN norr.

2013-12-19
Ärendet återremitteras till
Kommunstyrelsen för att klarlägga
vilka ytterligare utredningar som bör
invävas i svaret samt klargöra hur den
gröna näringen kan knytas till
stadsodling.

Pågående

Nej

Ärendet är pågående hos SK.

Nivå:

1

Motion
lämnas in

Process:

Processägare:

Motionssprocessen

Göran Björklund

Motionssprocessen

Versionsdatum:

2010-09-14

Kungörelse av
beslut

Process:

Nivå:

2

Processägare:

Versionsdatum:

Göran Björklund

Motionsprocessen del 1

2009-09-15

Enhetschef
Diariet

Kommunchef

Motionen
lämnas in

Delegationsbeslut

Enhetschef

Diariet

Diarieföring
Klassning på PO
Fördelning på enhet

Politisk beredning 1
med
KR (majoritet)

Behandling i
ledn. grp?

Enhetschef

Anmälan, behandling,
dokumentation och
expediering i KF

Handläggare

Handläggare

Nej

Fördelning till handl.
Bedömning om ev.
anmälan till ledn.grp

Nej
Remiss?
Ja

Ja

Behandling i
ledningsgrupp

Handläggare

Fortsatt
handläggning

Assistent

Diariet

Expediering till
berörda
och diarieföring

Enhetschef

Godkänner
ärendet

Diarieföring av
inkomna
remissvar

Assistent

Lämnar till
KR majoritet

Handläggare

Sammanställning av
remissvar

Assistent

Lämnar till KR
minoritet
KR minoritet

Ev alternativt
förslag

Handläggare

Handläggare

Politisk beredning 2
med
KR (majoritet)

Fullmäktigeskrivelse
och beslutsförslag
till KS

Handläggare

Föredragning av ärendet
för enhetschef

Assistent

Anmäl ärendet
till KS-lista

Sekretariatet

Upprätta KS-lista

Godkänna KS-listan
(KS ordförande)
Produktion av handlingar för
utskick (Assistent)

Nivå:

2

Sekretariatet

Distribution av
handlingar

Sekretariatet

Upprätta KF-lista

Enhetschef

Process:

Processägare:

Motionsprocessen del 2

Versionsdatum:

Göran Björklund

Kommunstyrelsen

Beslut
ev återremiss, m.m.

KF ordförande

Dokumentation,
justering och kungörelse
av beslutet
(Sekretariatet)
Diarieför beslutet
(Assistent)

Sekretariatet

Distribution av
handlingar

Godkänna KF-lista

Enhetschef

Assistent

Assistent

Enhetschef

Expedieringslista

Kommunfullmäktige

Beslut
ev återremiss

Expediering?

Nej

Expediering av
beslut

Expediering till
KF

Dokumentation,
justering och kungörelse
av beslutet
(Sekretariatet)
Diarieför beslutet
(Assistent)

Sekretariatet

Ja
Expedieringslista

2010-09-15

Kungörelse av beslut

M 1 a–d) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a–d till handlingarna)

M2

BESLUTSFÖRSLAG

Angående anmälan om intresse att förvärva del av fastigheten
Laxöringen 14
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att inte sälja hela eller del av fastigheten Laxöringen 14 till Bowlingcafét i Borås AB.
Upprättat brev godkänns och skickas till frågande.

2015-05-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0682
253
Programområde: 2
Handläggare: Carol Jarpa de Emilson, tfn 82 79
Datum/avdelningschef: 2015-05-18 Edward Isaksson

Sida
1(1)
Datum

Dnr 2013/KS0682/253

Handläggare: Carol Jarpa de Emilson
Tel: 033 35 8279

Mattias Lindström
Bowlingcafet i Borås AB
Bockasjögatan 2
504 30 Borås

Svar om intresse att förvärva del av fastigheten Laxöringen 14
Borås Stad har fått er förfråga om att köpa del av fastigheten Laxöringen 14 för att
kunna utveckla er bowlingsverksamhet.
Vi är inte beredda att sälja den ovannämnda fastigheten eller del av den, då dess mark
användning ännu inte är utredd, dessutom ligger fastigheten inom Trafikverkets utredningsområde för den framtida Götalandsbanan.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd Ord.

Edwrad Isaksson
Tf Markchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

E 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

OBS! E 1 d) anmälningsärende har utgått ur ordinarie KS-listan
(Överklagande av Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 101, Ersättning till fristående skolor,
föreskoleklass, förskolor och fritidshem)

E2
BESLUTSFÖRSLAG

Delårsrapport januari - april 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2015 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag med anledning av särskilda satsningar i det lokala
löneavtalet 2015.
Stadsdelsnämnden Norr 1 250 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 150 000 kr
Stadsdelsnämnden Väster 1 650 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster 1 350 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster kommungemensam verksamhet 50 000 kr
Utbildningsnämnden 600 000 kr
Sociala omsorgsnämnden 150 000 kr
Lokalförsörjningsnämnden erhåller ett utökat investeringsanslag på 7 800 000 kr för hyresgästanpassningar riktat till Utbildningsnämndens gymnasieskolor.

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0425, 2015/KS0431 042
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-06-01, Christer Johansson

Programområde: 1

8 Juni 2015

Delårsrapport januari-april 2015
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Delårsrapport januari-april 2015
Sammanfattning
Nämndernas kostnader kunde utifrån en beräknad god
tillväxt av skatteunderlaget ökas med 3,2 % inför budget 2015. Sveriges Kommuner och Landsting bekräftar
utvecklingen och beskriver i sin ekonomirapport per april
2015 att den reala tillväxten av skatteunderlaget i riket
ökar relativt mycket under 2015. Tack vare låg inflation
kan därför den reala ökningen beräknas till 2,1 % vilket
är ca dubbelt jämfört med ett normalår.
För Borås Stads del kan Kommunstyrelsen konstatera att
trots den ekonomiska tillväxten och de ökade ramarna
råder en tveksam budgetföljsamhet hos nämnderna. Åtgärder för att komma till rätta med avvikelser på sammanlagt
60 mnkr bör planeras. Kommunstyrelsen och Stadskansliet följer nogsamt utvecklingen.
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för
Borås Stad beräknas till +65,8 mnkr, dvs 44,2 mnkr lägre
än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2015, som
uppgår till 110 mnkr. Den budgeterade resultatnivån 110
mnkr som ligger inom det finansiella målet på lägst 2 %
av skatteintäkter- och generella statsbidrag uppnås därmed
inte.
Förändringen av eget kapital beräknas till +80,8 mnkr
då försäljning av mark och tomträtter innebär nettointäkter på f n 15,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark
och tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 1,5 % av
skatter och generella statsbidrag.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i
dagsläget sammantaget till 23,9 mnkr lägre än budget
p g a sämre utfall i kostnadsutjämningen och regleringsbidraget. Skatteunderlagsutfallet pekar mot ett mindre
underskott på 4,0 mnkr.
Finansnettot beräknas till 26,0 mnkr vilket är -9,0 mnkr
sämre än budget. Orsaken är låga marknadsräntor och
minskade marknadsmässiga marginaler mot bolagen.
Detta innebär lägre ränteintäkter än förväntat för kommunen, men även lägre räntekostnader för de kommunala
bolagen. I finansnettot ingår aktieutdelning från Borås
Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr.

2

Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -63,0 mnkr. För stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på -25,8 mnkr och
beror främst på underskott inom äldreomsorgen. För
övriga nämnder är således prognosen -37,2 mnkr.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna utnyttjar
ca 13 mnkr av tidigare års öronmärkta medel till ITplattform och Sociala investeringar samt ianspråktagande
av ackumulerade resultat. Detta är tidigare godkänt och
medtaget i kommunens sammantagna prognosresultat.
Kommunens resultat försämras då givetvis med 13 mnkr
men påverkar inte kommunens Balanskravsresultat för
2015 som i dagsläget beräknas till 73,3 mnkr. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget poängtera vikten av att inga
ytterligare avvikelser sker hos nämnderna under resten av
året. Sociala omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden och
Stadsdelsnämnderna föreslås tillföras ökade Kommunbidrag på sammanlagt 5,2 mnkr för särskilda lönesatsningar
i det lokala löneavtalet för 2015. Medlen finns sedan
tidigare avsatta i den centrala bufferten så åtgärden ökar
inte kommunens nettokostnader.
I resultatet ingår återbetalning från AFA-försäkring med
40 mnkr. Beloppet är inte exakt verifierat ännu men
erfarenhet från tidigare års premieåterbetalningar indikerar denna nivå. Återbetalningen som sannolikt är den
sista i ordningen avser premier inbetalda år 2004 dvs ett
år till skillnad från åren 2012 och 2013 som avsåg två års
premieåterbetalningar vart och ett av åren. När det gäller
de 40,0 mnkr under 2015 beslutade Kommunfullmäktige
den 28 maj att ge nämnderna ett utökat Kommunbidrag
på 13,5 mnkr främst riktat till skolan. Resterande 26,5
mnkr kommer att förstärka resultatet under 2015. Detta är
inräknat i prognosresultatet.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +81 mnkr
kan inte anses fullt tillfredsställande med tanke på att
resultatet är förstärkt med AFA-medel. Exklusive återbetalning är resultatet endast +54 mnkr vilket är långt ifrån
det finansiella målet. Detta klarar Borås Stad tack vare
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en i grunden stark finansiell ställning med goda resultat
under flera tidigare år. Allvarligare är om vi går in i Budgetarbetet 2016 med de underskott som vi har nu och då
primärt inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens bedömning är att det måste tas fram konkreta förslag till åtgärder
för att inte redan från början av nästa år ligga i strukturell
budgetobalans.

Kommunstyrelsen konstaterar att budgetföljsamheten i
bolagen är god. En god budgetföljsamhet är betydelsefullt
för ägarstyrningen och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
över bolagen, och av vikt för att Kommunfullmäktiges
uppsatta avkastningskrav och finansiella mål ska nås.

För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Årsprognosen för bolagen totalt avviker positivt
mot budget med 3,4 mnkr. Stadshuskoncernen bedöms få
ett resultat som är 3,5 mnkr bättre än budget, bostadsbolagen bedöms gemensamt nå ett resultat som är 0,1 mnkr
bättre än budget, medan övriga bolag bedöms få ett resultat som är 0,2 mnkr sämre än budget. Stadshuskoncernens
underskottsbolag förväntas finansieras med koncernbidrag, men aktieägartillskott kan inte uteslutas. För Inkubatorn i Borås AB, som i prognosen visar ökat underskott,
kan aktieägartillskott eller ytterligare driftbidrag bli aktuellt. Utöver bolagen avviker prognosen negativt med 1,0
mnkr för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, där Borås
Stads åtagande uppgår till 50 respektive 55 %.

En utvecklad styrmodell
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag
utan omfattar även ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer,
t ex vikten av ekonomiskt medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen har också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning”
och bidra med att rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa
verksamhetsmål/indikatorer har fr o m 2014 kopplats till
en strategisk plan, ”Borås Vision 2025”, och ingår som ett
led i ett förbättrat styr och ledningssystem. Uppföljning av
indikatorerna görs i ett särskilt avsnitt i denna rapport.

Resultatutveckling - Borås Stad
mnkr

Budget

200

Prognos

150

100

50

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Resultat exklusive markförsäljning
Resultat exklusie tomtförsäljning och exklusive jämförelsestörande kostnader som pensionsavsättningar och
medfinansiering av infrastruktur
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Resultaträkning, mnkr
Jan-april
2014

Jan-april
2015

Bokslut
2014

Budget
2015

-1 605,8

-1 672,2

-4 959,5

-5 167,2

-5 179,5

-12,3

-63,0

-67,2

-190,4

-202,0

-201,0

1,0

-1 668,8

-1 739,4

-5 149,9

-5 369,2

-5 380,5

-11,3

1 378,5

1 432,9

4 128,9

4 328,2

4 324,4

-3,8

364,6

363,1

1 093,3

1 116,0

1 095,8

-20,1

8,9

5,7

27,1

35,0

26,0

-9,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH
FINANSNETTO

83,2

62,3

99,3

110,0

65,8

-44,2

Realisationsvinster från markförsäljning

17,0

11,8

57,4

0,0

15,0

15,0

100,2

74,1

156,8

110,0

80,8

-29,2

Ökning verksamhetens nettokostnader %

6,05

4,23

4,46

4,26

4,48

därav nämnderna %

5,50

4,99

3,16

1,08

2,33

Ökning skatte- och bidragsintäkter, %

4,98

3,03

2,86

4,25

3,79

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %

2,9

4,1

3,0

2,0

1,5

Nettoinvesteringar mnkr

102

106

431

400

375

Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag m m
Finansnetto

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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Prognos Avvikelse
2015 mot budget
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Nämndernas resultat 2015
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat
2015, respektive nämnds kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt
det prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning
av resultatet t o m april har kommunbidragen periodiserats
i enlighet med kostnadsvariationerna under året.

Driftredovisning 2014, tkr
Nämnd/budgetram
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen

Ingående
ack resultat

Budget
2015

Nettokostn
tom april

Resultat
tom april

Nettokostn
prognos
2015

Resultat
prognos
2015

0

11 350

-6 398

-2 615

-11 350

2 058

4 350

-1 426

24

-5 100

-750

Kommunstyrelsen
- Stadskansliet

5 000

70 844

-31 862

-8 247

-73 644

-2 800

- kommungemensamt

0

102 250

-34 673

-590

-103 250

-1 000

Valnämnden

0

1 000

-271

62

-1 000

549

5 600

-2 578

-711

-5 600

- fastighetsförvaltning

6 959

-1 000

-14 500

-14 833

168

-832

- övrigt

4 479

27 200

-27 027

-17 960

-41 640

-14 440

3 128

146 900

-49 095

1 930

-148 300

-1 400

Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid- och folkhälsa
- föreningsbidrag

0

37 650

-18 408

-3 561

-37 650

Servicenämnden

27 640

-5 000

2 913

1 246

5 000

Samhällsbyggnadsnämnden

13 232

25 400

-4 687

3 780

-25 400

4 754

142 720

-49 269

4 795

-145 136

-2 416

0

59 300

-20 625

-329

-61 800

-2 500

Tekniska nämnden
- väghållning, parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

851

21 000

-3 168

3 832

-21 400

-400

1 618

140 700

-50 712

-3 911

-140 330

370

16 395

469 700

-132 530

23 836

-473 710

-4 010

0

215 500

-73 894

-113

-220 500

-5 000

14 693

677 099

-214 586

3 022

-679 099

-2 000

Stadsdelsnämnden Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

-6 007

43 700

-12 524

3 245

-48 900

-5 200

2 406

928 250

-301 092

-6 950

-942 852

-14 602

Stadsdelsnämnden Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

-660

27 050

-8 499

-2 000

-27 050

5 275

1 149 500

-381 505

-10 465

-1 149 500

Stadsdelsnämnden Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

-605

48 592

-13 201

9 370

-51 592

15 566

1 022 300

-328 138

1 273

-1 022 300

0

-260

-260

-3 000

-3 000

5 371 955

-1 778 015

-16 130

-5 434 935

-62 980

- särskilt boende
Summa

117 331

-3 000
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Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Revisorskollegiet räknar med ett resultat på -0,75 mnkr,
som tas ur det ackumulerade överskottet på 2,1 mnkr.
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två
ramar. Stadskansliet beräknar sitt resultat till -2,8 mnkr

då kostnaderna för IT-plattformen ej är budgeterade
utan öronmärkta centralt. Den Kommungemensamma
verksamheten räknar med ett resultat på -1 mnkr, till
följd av höjt verkssamhetsbidrag till Navet. Med anledning av det ökade verkssamhetsbidraget till Navet kommer
Kommunstyrelsen att se över kommunens medverkan i
budgetprocessen i de externa organisationer där vi står för
en betydande finansiering.
Överförmyndarnämnden räknar med ett 0-resultat för

2015.

Valnämnden räknar med ett 0-resultat.
Lokalförsörjningsnämnden räknar med att resultatet för Fastighetsförvaltningen blir cirka +0,2 mnkr.

Detta är 0,8 mnkr sämre än det budgeterade resultatet
på +1,0 mnkr. De ägda fastigheterna visar underskott på
2,7 mnkr. Detta kompenseras av översskott för förstudier, lokalbank och femårslån, vilka är budgeterade med
0-resultat. De inhyrda fastigheterna kommer att ge ett
överskott på grund av att det 2015 liksom under senare år
inte blir några prisökningar. Detta kommer att återbetalas
till förvaltningarna under 2015 och påverkar således inte
resultatet.
Övrig verksamhet väntas ge en negativ budgetavvikelse

på -14,4 mnkr. Här ingår negativa resultat för LSSfastigheterna med -3,3 mnkr och äldreomsorgsfastigheter
med -4,6 mnkr. För äldreomsorgen gäller liksom för 2014
att många lägenheter varit tomma. För LSS-delen ingår
tomma lägenheter och obudgeterat negativt utfall för nya
lägenheter. För dessa är kostnaderna högre än hyresintäkterna. För gruppen ”övriga fastigheter” är prognosen en
budgetavvikelse på -6,5 mnkr. I huvudsak beror detta på
att kommunbidraget för 2015 bygger på att nämnden gör
besparingar i driften genom ex försäljning av fastigheter.
Nämnden arbetar med frågan men några beslut har ännu
inte tagits.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +5,0 mnkr
vid årets slut vilket är lika med Kommunfullmäktiges
godkända budget. Utfallet t o m april uppgår till +2,9
mnkr vilket då stöder nämndens årsprognos att uppnå det
uppsatta resultatmålet för 2015.
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen underskott på -1,4 mnkr för Brygghuset. Underskot-

tet avser beviljade medel ur den sociala investeringsfonden
som tidigare öronmärkts av kommunen centralt.
6

Föreningsbidrag förväntas lämna ett 0-resultat jämfört
med tilldelat Kommunbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett

resultat på ca +3,8 mnkr tack vare en fortsatt god intäktsutveckling och en del vakanser. Årsprognosen beräknas
till 0 mnkr vilket innefattar en ökning av intäktsvolymen
med 3,2 % jämfört med förra året.
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett

negativt resultat för helåret med -2,5 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet 2014
är det ändå en kostnadssänkning med 0,3 mnkr. Utfallet
jämfört med motsvarande period förra året innebär en
kostnadsökning med 3 % och en ökad resevolym med
4 %.

För Väghållning skog parker m m beräknas ett negativt
resultat på -2,4 mnkr vilket främst beror på befarat underskott för vinterväghållningen. Kommunstyrelsen noterar
att Parkeringsverksamheten ligger ca 1,5 mnkr bättre till
än vid motsvarande period förra året och då lämnade ett
överskott för helåret med 2,9 mnkr. Nämndens prognos
för 2015 är 0 mnkr vilket möjligvis är något underskattat.
Tekniska nämndens Kommunbidrag sänks med 0,5 mnkr
tack vare lägre kapitalkostnader under 2015.
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på

-0,4 mnkr i förhållande till Kommunbidraget vilket beror
på att nämnden fått tillåtelse att använda 0,4 mnkr av sitt
ackumulerade överskott till att ta fram en Kemikalieplan
under 2015.

Kulturnämnden beräknar ett positivt resultat på +0,4

mnkr jämfört med Kommunbidraget. Överskottet beror
primärt på att nämndens buffert inte utnyttjas fullt ut.
Kulturnämnden begär att 300 tkr gällande utställningen
”Vi är romer - möt människan bakom myten” som startar
1:e oktober kompenseras för i bokslutet. Prövning av detta
sker i samband med hanteringen av Årsredovisningen för
2015.

Arbetslivsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott
på 5,0 mnkr. Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett
underskott på 3,0 mnkr, främst med anledning av fler
arbetsmarknadsanställningar än budgeterat. Samtidigt
bedöms försörjningsstödet ge ett budgetöverskott på 1,0
mnkr. De senaste åren har utbetalningarna av försörjningsstödet minskat och årets kostnader beräknas till 76,0
mnkr, vilket är 7,6 mnkr lägre än föregående år och 16,4
mnkr lägre än 2013. Inom området LSS daglig verksamhet har nämnden, och har historiskt haft, svårt att nå
ekonomisk balans. För 2015 pekar verksamheten mot ett
underskott på 5,2 mnkr gentemot budget. Nämndens buffert på 2,2 mnkr täcker en del av underskotten.
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I Borås Stads nämndbudget för 2015 godkände Kommunstyrelsen att Utbildningsnämnden skulle ta 7,0 mnkr av
nämndens ackumulerade resultat i anspråk till fullföljd
uppbyggnad av yrkesprogrammen och inredning av lokaler
för fortsatt genomförande av GY11. Utbildningsnämnden
äskar nu om att Lokalförsörjningsnämnden istället tillförs
en investeringsram om 7,8 mnkr för detta ändamål. Detta
innebär att Utbildningsnämnden nu prognosisterar ett
lägre budgetunderskott än tidigare, -4,0 mnkr. Gymnasieskolan prognostiserar ett budgetunderskott om 3,4 mnkr,
främst med anledning av lägre intäkter och högre kostnader avseende interkommunal ersättning.
Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott om 3,3
mnkr vilket dels förklaras av att nämndens beviljats använda 2,6 mnkr av sitt ackumulerade överskott för finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning riktad till
deltagare från Borås. Och dels av att Vuxenutbildningen
beviljats 0,7 mnkr från den sociala investeringsfonden för
modersmålsstöd inom SFI. Dessa båda underskott reduceras av att flera andra verksamheter prognostiserar mindre
överskott.
Sociala omsorgsnämnden beräknar att hålla sig inom

tilldelat kommunbidrag samt använda sig av 2 mnkr av
sitt ackumulerade resultat enligt tidigare godkännande av
Kommunstyrelsen. Nettokostnadsökningen är 8,9 % vid
en jämförelse med motsvarande period 2014. De verksamheter som visar underskott är myndighetssidan. Detta
beror bland annat på volymökningar inom IFO och då
inom institutionsvård och externa placeringar. Det pågår
ett strukturarbete för att i högre grad nyttja familjehemsvård och öppenvårdsinsatser vilket på sikt kommer att ge
lägre kostnader.
Resultatet efter tertial 1 är 3,0 mnkr. Motsvarande resultat
2014 efter tertial 1 var 8,1 mnkr och årsresultatet 2014 var
1,6 mnkr i överskott. Med tanke på detta och den höga
nettokostnadsutvecklingen är det viktigt att nämnden är
återhållsam under resterande del av året för att klar de ekonomiska ramar som nämnden har.
Stadsdelsnämnderna gemensamt. Berörda förvalt-

ningar arbetar nu med att införa heltidstjänster och i
samband därmed avskaffa de så kallade delade turerna
inom äldre- och funktionshinderverksamheterna. Här
är bilden nu att avskaffandet av delade turer kommer att
ge kostnadsökningar även om hänsyn tas till att detta är
kopplat till effektiviseringar inom verksamheterna. Stadsdelsnämnd Norr påbörjade under 2014 ett arbete med att
ändra arbetstider så att de delade turerna elimineras. Detta
har nu prövats i hela Stadsdelsnämnd Norrs äldreomsorg
sedan hösten 2014 och i nuläget så är merkostnaden för
Stadsdelsnämnd Norr 8 mnkr. Utifrån denna nivå så kan
kostnaden beräknas till ca 25-30 mnkr för hela Borås

Stads äldreomsorg. I denna beräkning ingår inte Sociala
omsorgsnämndens ökade kostnader för bortagandet av
delade turer samt införandet av heltidstjänster vilket enligt
beräkningar motsvarar ca 20 mnkr. I budget 2015 framgår
att de eventuella ökade kostnaderna för borttagandet av de
s k delade turerna skall rymmas inom befintlig budgetram.
De särskilda boendena inom äldreomsorgen har ca 80
tomma platser. I budget 2015 ökade finaseringen för
tomma platser från 50 till 70. Det normala antalet tomma
platser för att klara in- och utflyttningar är ca 30 platser.
Detta innebär att ca 50 platser är strukturellt tomma och
kostnaden för detta är drygt 20 mnkr. Detta tar resurser
från den övriga verksamhet inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen förväntar sig att Stadsdelsnämnd Öster
skyndsamt tar fram ett förslag för att se över dimensioneringen av särskilda boenden och korttidsboenden i
kommunen. Nettokostnadsökningen för stadsdelsverksamheten är 6,6 % i jämförelse med motsvarande period
för 2014.
Stadsdelsnämnden Norr beräknar att stadsdelsverksamheten kommer att ge ett underskott 14,6 mnkr utav

detta är 5 mnkr hänförbart till arbete med bortagandet
av de delade turerna. Resterande underskott hänförs till
utförda hemtjänsttimmar, köp av vård och omsorgsboenden och korttidsplatser. I nämndens prognos efter mars
månad prognosticerades ett underskott på 7,1. Detta
innebär att den negativa årsprognosen har dubblerats på en
månad. Det är viktigt att nämnden arbetar kraftfullt med
de åtgärder som beskrivs och vidtager ytterligare åtgärder
om inte resultatet förbättras. Vid denna typ av underskott
är det viktigt att nämnden beaktar kommunfullmäktiges
regler kring hanteringen av underskott. Nettokostnadsökning är 8 % vid jämförelse med samma period 2014.
För den kommungemensamma verksamheten är prognosen ett resultat på -5,2 mnkr jämfört med kommunbidraget. Detta beror på merkostnader för vårdnadsbidrag,
barn och elever med skyddad identitet borttagande av
delade turer samt hyreskostnader för korttiden i Fristad.
Stadsdelsnämnden Väster beräknar att stadsdelsverksamheten inte kommer att avvika från det tilldelade

ekonomiska utrymmet. Resultat efter april månad är -10,5
mnkr och är främst hänförbart till äldreomsorgen. Detta
underskott beror på att såväl hemtjänst som boende på
vård- och omsorgsboenden har större omfattning än det
som budgeterats. En plan för att komma i balans togs fram
i samband med budget 2015 och det är en förutsättning
att denna verkställs för att kunna nå ett resultat inom
budgetram för 2015.
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Nettokostnadsutvecklingen är för hela stadsdelsverksamheten 6,25 % i jämförelse med samma period föregående
år. Motsvarande utveckling för äldreomsorgen är en
nettokostnadsutveckling med 9,7 %. Nämnden har en 0 –
prognos för skolan men ser risker med att klara detta utan
att avveckla Svedjeskolan.
För den Kommungemensamma verksamheten är
prognosen ett resultat inom ram.
Boendena för ensamkommande barn kommer att överföras till Stadsdelsnämnd Norr den 1 juni 2015 och detta
förväntas ge ett bättre helhetsperspektiv som gynnar de
ensamkommande barnen
Stadsdelsnämnden Öster beräknar att stadsdelsverksamheten har prognistiserat ett nollresultat för nämnden.

Nettokostnadsutvecklingen har i jämförelse med motsvarande period 2014 varit 6,0 %. Det verksamheter som
prognostiserar underskott är förskolan 0,4 mnkr, skolan
3,8 mnkr, individ och familjeomsorgen 1,2 mnkr samt
kost, lokalvård och vaktmästeri 2,0 mnkr. Dessa underskott täcks utav den centrala bufferten. Underskotten i
skolan beror bland annat på ökade skolskjutskostnader och
nya paviljonger. Inom Individ och familjeomsorgen beror
det på ett större antal HVB-placeringar (Hem med vård
och boende) vid ingången av året.
Den kommungemensamma verksamheten väntas ge
ett underskott på -3,0 mnkr. Detta underskott härrör sig
från de kommungemensamma produktionen av platser för
korttidsvård, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende 2,2 mnkr. Den nystartade verksamheten i Träffpunkt
Simonsland redovisar ett underskott på 1,8 mnkr.

Nettoinvesteringar
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges
budget till 420 mnkr exklusive utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2014 till
uppgår den godkända investeringsnivån till ca 500 mnkr.
I dagsläget görs bedömningen att 2015 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 375 mnkr.

Bolagens resultat 2015
Någon sammanställd redovisning för kommunen och
kommunens bolag har inte gjorts nu, utan görs i delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på
samma sätt som för nämnderna begärt in årsprognoser
från bolagen grundade på redovisningen till och med
april. Årsprognosen för bolagen totalt avviker positivt mot
budget med 3,4 mnkr. Stadshuskoncernen bedöms få ett
resultat som är 3,5 mnkr bättre än budget, bostadsbolagen
bedöms gemensamt nå ett resultat som är 0,1 mnkr bättre
än budget, medan övriga bedöms få ett resultat som är 0,2
mnkr sämre än budget.

Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto
Stadshuskoncernen

mnkr
Budget Prognos
Budget2015
2015 avvikelse

Moderbolaget Borås Stadshus AB

-4,4

-4,4

0

Borås Energi och Miljö AB

76,2

76,2

0

Borås Elnät AB

24,8

28,7

+3,9

Borås Djurpark AB

-13,5

-12,8

+0,7

Borås Kommuns Parkerings AB

4,0

4,5

+0,5

Industribyggnader i Borås AB

3,7

3,7

0

-16,1

-17,7

-1,6

BoråsBorås TME AB
Borås Stad Textile Fashion
Center AB

-8,0

-8,0

0

Summa Stadshusbolagen

66,7

70,2

+3,5

Moderbolaget Borås Stadshus AB
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB
med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB,
Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås
AB med dotterbolag, BoråsBorås TME AB samt Borås
Stad Textile Fashion Center AB. Någon sammanställd
koncernprognos har inte upprättats.
Moderbolaget Borås Stadshus AB har för egen del beräknat ett årsresultat efter finansiella poster som är samma
som budget. Bolagets underskott, till största del hänförligt
till räntekostnader för externt lån, förutsätts finansieras
genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med
bokslutet.
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet blir
76,2 mnkr, oförändrat mot budget. Årsresultatet bedöms
lika med budget för samtliga affärsområden. Även investeringsnivån förväntas hamna i nivå med budget.
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I delårsresultatet redovisar bolaget en negativ budgetavvikelse på 4,6 mnkr. Perioden har varit varmare än beräknat
vilket medfört att intäkterna minskat med 25 mnkr. Volymminskningen berör såväl fjärrvärme- som elintäkterna.
Elintäkterna påverkas även av mycket låga marknadspriser.
Kostnaderna har minskat med knappt 21 mnkr, till följd
av minskade bränslekostnader till följd av lägre produktion
12 mnkr, lägre drifts- och underhållskostnader 6 mnkr
samt övrigt 3 mnkr.
Kommentarer kring prognos och delårsresultatet per affärsområde:
• AO Energi: Prognos oförändrad mot budget (56,8
mnkr). Utfallet per april är 6,1 mnkr sämre än budget.
Främst beror avvikelsen på minskade intäkter till följd
av låg produktionsvolym (mild väderlek) samt låga
elpriser.
• AO Hushåll: Prognos oförändrad mot budget (0 mnkr).
Utfallet per april är 1,4 mnkr sämre än budget beroende
på merkostnader för drift.
• AO Biogas: Prognos oförändrad mot budget (0 mnkr).
Utfallet per april är 1,3 mnkr sämre än budget. Försämringen beror på minskad publik försäljning samt ökade
bränslekostnader då mer naturgas används i samband
med drifttagningen av den nya rötningsanläggningen.
• AO Vatten och Avlopp: Prognos oförändrad mot budget
(14,1 mnkr. Avsättning för kommande investering i
nytt avloppsreningsverk kommer att göras i årsbokslutet vilket ger ett nollresultat för affärsområdet efter
avsättningar.). Utfallet per april är 1,3 mnkr bättre än
budget till följd av att drift- och underhållskostnaderna
understiger budget. Intäkterna minskar något till följd
av lägre försäljning.
• AO Vattenkraft: Prognos oförändrad mot budget (4,0
mnkr). Utfallet per april är 0,4 mnkr bättre än budget
då intäkterna har överstigit budget.
• AO Återvinning samt transport: Prognos oförändrad
mot budget (7,0 mnkr). Utfallet per april är 0,7 mnkr
bättre än budget. Försäljning av verksamhetsavfall och
deponi överstiger budget.
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 3,9 mnkr

Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet
till 0,5 mnkr högre än budget. Förbättringen består i
ökade intäkter till följd av högre beläggning på tomtmarksparkeringarna. Under året färdigställs Kungsbrons nya
P-däck.
Industribyggnader i Borås AB räknar med investeringar

och årsresultat som är lika med bolagets budget.

BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 1,6

mnkr sämre än budgeten. Försämringen består i underskott för det nybildade dotterbolaget Borås Kongresscenter AB, vilket inte har budgeterats. Budgeten förutsätter
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett
nollresultat.
Borås Stad Textile Fashion Center AB bedömer ett

resultat som är lika med budget. Budgeten förutsätter
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett
nollresultat.

Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto
Bostadsbolagen

mnkr
Budget
2015

Prognos Budget2015 avvikelse

AB Bostäder i Borås

22,7

20,4

-2,3

Fristadbostäder AB

-3,1

-3,1

0

AB Sandhultsbostäder

0,4

0,7

+0,3

AB Toarpshus

0,3

0,3

0

Viskaforshem AB

2,7

4,8

+2,1

23,0

23,1

+0,1

Summa Bostadsbolagen

Sammantaget räknar bostadsföretagen med ett resultat
efter finansiella poster för 2015 på 23,1 mnkr vilket är 0,1
mnkr bättre än budgeterat resultat. Resultatet i bokslutet 2014 var 27,5 mnkr. Låga marknadsräntor och hög
efterfrågan på lägenheter påverkar bostadsbolagen positivt,
medan reparationskostnader och underhållsbehov påverkar ekonomin negativt.

bättre än med budget. Det förbättrade resultatet beror på
lägre rörelse- och räntekostnader, bland annat till följd av
lågt ränteläge och förskjutna investeringar.

I april 2015 var 29 uthyrningsbara lägenheter outhyrda
jämfört med 46 vid samma period föregående år samt 50
vid årsskiftet.

Borås Djurpark AB bedömer ett resultat som är 0,7 mnkr

AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 2,3

bättre än budgeten. I samband med Kommunstyrelsens
godkännande av budgeten förutsattes bolaget effektivisera
verksamheten med 1 %. Det är denna effektivisering som
bolaget prognosticerar att uppnå. Budgeten förutsätter
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett
nollresultat.

mnkr sämre än Kommunstyrelsens godkända budget. I
prognosen har rörelsekostnaderna ökat med 8 mnkr. Den
för bolaget gynnsamma vintern har inneburit lägre uppvärmningskostnader. Men i övrigt ökar kostnaderna; för
skötsel och reparationer till följd av bland annat skadegörelse, personalkostnader till följd av ökade sociala avgifter
samt utrangeringskostnader till följd av det nya regelverket
9
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K3. Det låga ränteläget gör att de finansiella kostnaderna
är 3,6 lägre än i budgeten.
Bolaget har en hög nivå på pågående och planerade nyproduktioner samtidigt som det löpande underhållsarbetet av
befintliga fastigheter fortsätter i oförminskad takt. Den
budgeterade investeringsnivån är 446 mnkr. Under året
sker inflyttning i 3 nya hus på Ringarvägen i Brämhult, i
2 påbyggda hus på Tunnlandsgatan samt 59 nya studentlägenheter på Spinnaren där föreningslokaler byggts om.
Antal uthyrningsbara vakanta lägenheter och studentrum
var per 30 april 28 stycken. Föregående år samma period
var utfallet 43. Prognos för vakanser på lokaler är i nivå
med budget.
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är lika med

Kommunstyrelsens godkända budget, vilket innebär ett
förväntat minusresultat på 3,1 mnkr. Under våren har
nyproduktionen av 2 trähus på Åsbovägen färdigställts.
Bolaget har just nu 1 outhyrd lägenhet.
AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat efter

finansiella poster som är 0,3 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget. Ökade hyresintäkter och lågt
ränteläge påverkar positivt, medan ökade reparations- och
underhållskostnader påverkar negativt. Bolaget har inga
lägenheter outhyrda.
AB Toarpshus beräknar ett årsresultat efter finansiella
poster som är i nivå med Kommunstyrelsens godkända
budget. Underhållskostnaderna ökar men kompenseras
av lägre räntekostnader till följd av det låga ränteläget.
Bolaget har inga lägenheter outhyrda.
Viskaforshem AB beräknar ett resultat vilket är 2,1 mnkr

bättre än Kommunstyrelsens godkända budget, till följd
av lägre räntekostnader än budgeterat. Bolaget har inga
outhyrda lägenheter.
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Övriga bolag
Resultat efter finansnetto
Övriga företag

mnkr
Budget Prognos Budget2015
2015 avvikelse

Borås Lokaltrafik AB

15,7

16,8

+1,1

Inkubatorn i Borås AB

-0,6

-1,9

-1,3

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

0

-0,4

-0,4

Sjuhärads kommunalförbund

0

-0,6

-0,6

Borås Lokaltrafik AB räknar med ett årsresultat som är

1,1 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget.
Till största del beror förbättringen på minskade drivmedelskostnader. Under perioden har bolaget investerat 26,3
mnkr i 9 nya bussar.
Inkubatorn i Borås AB räknar med ett årsresultat som är

1,3 mnkr sämre än Kommunstyrelsens godkända budget.
Bolaget, som till största del är bidragsfinansierat, bedömer
att de kommer att tappa 1,3 mnkr i externa bidrag jämfört
med budgeten. Budgeten ger ett nollresultat inklusive ett
driftbidrag från Borås Stad på 0,6 mnkr.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket
kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 %,
räknar med ett resultat som är 0,4 mnkr sämre än budget
beroende på låga ränteintäkter.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket

kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 55 %,
räknar med ett resultat som är 0,6 mnkr sämre än budget
beroende på låga ränteintäkter och ökade pensionskostnader.
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Strategiska målområden med indikatorer
och uppdrag
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i
nämndernas tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin
helhet.
Indikatorer
Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)
Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 99,9 % av målvärdet)
Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)
Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning

●
♦
■

3
11
8
30
52

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

Uppdrag

●
♦
■

Antal genomförda uppdrag
Antal delvis genomförda uppdrag
Antal ej genomförda uppdrag
Totalt antal uppdrag

8
77
16
101

Människor möts i Borås
Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar
till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2014

Mål
2015

Utfall
Tertial 1
2015 Trend/Kommentar

Antal genomförda medborgardialoger.

■

26

26

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14
dagar (medelvärde).

■

17

12

18 på väg åt fel håll

Andel kulturutbud för barn och unga, %.

●
●

45

50

50

45 969

45 000

181 394

200 000

198

100

Antal besökare på Textilmuseet.

Antal gästnätter i Borås.
Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna
på Brygghuset.

♦
■

4 fler medborgardialoger kommer att genomföras under
hösten 2015

67 256 utfall T1 2015 omfattar 12
månader, maj 2014-april
2015, utfall 2014 omfattar
perioden juni-december
180 711 på väg åt fel håll
71 målet kommer att nås under
2015
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Uppdrag

Status

I juni 2014 startade ett projekt, ”Ett gott liv var dag”, vilket innebär en grundlig genomgång av
vård- och omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015 skall ett antal förslag till förändringar som skall leda till förbättringar presenteras.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska följande
ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, - självkostnadsberäkningen görs
om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,- ersättningssystemet ska uppnå kraven
på konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och
självständiga val.

♦ Delvis genomfört

Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas och
faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa ska
särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda medel avsätts.

♦ Delvis genomfört

Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är markant högre
än snittet i Västra Götaland. Kommunstyrelsen uppdras utreda varför det är så samt föreslå
åtgärder för att kostnaden skall ligga i paritet med snittet i länet.

■ Ej genomfört

Genomföra en inventering av samtliga platser för spontan aktivitet i hela Borås.

♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens
bokningssystem under 2015.
Samarbetet mellan Fritid- och folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna. Vi ger därför
Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där
man prövar möjligheten att som verksamhet räkna administration/samordning i syfte att
utveckla samarbetet med de sociala föreningarna.

♦ Delvis genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt föreningslivet
utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall på lämplig
plats.

♦ Delvis genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska utveckla och öka antalet brukarråd för de anläggningar som nyttjas av många föreningar.

♦ Delvis genomfört

Kulturnämnden skall undersöka möjligheten att anskaffa en installation/skulptur som kan
tillgodogöra även svårt funktionshindrades behov av att uppleva konst.

♦ Delvis genomfört

En allmän översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna skall göras med avseende
på hur resurserna fördelas och vilka effekter som uppnås.

♦ Delvis genomfört

Nämnden ska inrätta en kulturfond till vilken privata aktörer kan skänka pengar för att
stärka kommunens kulturliv.

♦ Delvis genomfört

Nämnden ska inom ramen för det finska förvaltningsområdet ordna kulturella evenemang
riktat till finsktalande boråsare.

● Genomfört

Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2015.

♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört

Både fysiska och psykiska hinder ska undanröjas och tillgänglighet prioriteras, inte minst
gäller detta för personer med funktionsnedsättning. Allas rätt till deltagande i alla delar
av samhällslivet ska vara en självklarhet. Borås Stad ska öka möjligheterna för personer
med funktionsnedsättning att få arbete inom dess verksamheter.
Nämndens långsiktiga mål, att så få personer som möjligt ska vara institutionsplacerade,
kräver satsningar på det förebyggande arbetet. En större del av verksamheten planerar
på sikt att arbeta tidigt/förebyggande för att minska inrekryteringen till socialtjänstens
insatser.

♦ Delvis genomfört

Sociala omsorgsnämnden ska ha ett nära och aktivt samarbete med frivilligorganisationer inom det sociala området.

♦ Delvis genomfört
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Uppdrag

Status

Lagen om valfrihet (LOV) ska i Borås Stad gälla även för personer under 65 år, det vill
säga även för dem som inte är ålderspensionärer men som ändock är berättigade till
insatser.

♦ Delvis genomfört

Möjlighet ska ges pensionärer att i närheten av sina bostäder äta näringsriktig kost i en
trivsam miljö.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnderna uppdras att i möjligaste mån inkludera de äldre i matlagningen och
skapa en meningsfull måltidssituation.

● G enomfört
Sdn Väster

♦ Delvis genomfört Sdn
Norr och Öster
Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende ska tas fram
av Stadsdelsnämnd Öster.

■ Ej genomfört

Stadsdelsnämnd Öster uppdras att revidera följande skrivelse i reglerna för trygghetsbostäder så att lydelsen blir enligt följande:- ”… Företräde i kön har personer över 85 år, …”
(Idag 90 år).

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Väster uppdras att lägga ut Byttorps klint på förnyad entreprenad.

♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Öster, kommungemensam äldreomsorg, uppdras att ta fram underlag
för att 2016 lägga ut minst två Vård- och omsorgsboenden på entreprenad.
Den som i kommunens verksamhet får mat serverad i hemmet ska få fler valmöjligheter.
Maten till förskolor, skolor och äldreboenden produceras och lagas så nära de som ska
äta som möjligt. Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd Väster.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnderna ska verka för kompetensutveckling av personalen inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnd Öster uppdras ta fram en kompetensplan.

■ Ej genomfört

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla
vuxna.
Utfall
Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med
försörjningsstöd, %.

Målupp-

Utfall

Mål

fyllelse

2014

2015

♦

100

Tertial 1
2015 Trend / Kommentar
97
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Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se över hur grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då det idag ser olika ut
mellan våra stadsdelsnämnder.

■ Ej genomfört

En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till
de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska
göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås Stad för
att öka valfriheten, ge möjligheter till olika pedagogiska inriktningar samt för att delta i den
utbyggnad av förskolan som behövs.

■ Ej genomfört

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar söka medel för
t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden.

♦ Delvis genomfört

Kulturnämnden ska tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden intensifiera arbetet med
att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

♦ Delvis genomfört

Utbildningsnämnden uppdras att utreda möjligheterna för att stärka elevernas förutsättningar att möta framtidens utmaningar inom E-handel och logistik.

♦ Delvis genomfört

Utbildningsnämnden uppdras att tillskapa fler lärlingsplatser i gymnasieskolorna.

♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört

Utbildningsnämnden uppdras att utreda hur, och om möjligt, införa en veckas praktik
även på de högskoleförberedande programmen.
Fritidshemmens personal ska ges möjlighet till planeringstid.
Förskolans personal ska ges möjlighet till planeringstid.
Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag
att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm.
I varje tidigare kommundel ska det finnas minst en öppen förskola.
Stadsdelsnämnd Norr får i uppdrag att utreda den framtida användningen av Särlaskolan
sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad.

● Genomfört
♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar för att återinföra familjedaghem i
Borås Stad.

■ Ej genomfört

Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas av en skola i varje stadsdel och därefter utvärderas.

♦ Delvis genomfört
Sdn Öster

■ E j genomfört
Sdn Norr och Väster
Stadsdelsnämnderna ska ge möjlighet för enskilda skolenheter att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge skolan ökad attraktionskraft. Bland annat kan spetsutbildningar i
vissa ämnen införas

● G enomfört
Sdn Väster och Öster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr
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Företagandet växer genom samverkan
Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar
arbetstillfällen.
Utfall
Kommunfullmäktiges indikatorer

Målupp-

Utfall

Mål

fyllelse

2014

2015

681

850

619 på väg åt rätt håll

375

370 71 anställningar avser växla

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio
månader under kalenderåret.
Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

●
♦

Tertial 1
2015 Trend / Kommentar

bidrag mot lön

Uppdrag

Status

En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att skapa
förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå bättre resultat
i mätningar av företagsklimatet.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att bygga Borås varumärke som kreativ Mode och
Textilstad. Textile and Fashion Center, respektive Market Place är två viktiga redskap inom
detta område. Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner
startas upp och samordnas genom näringslivsenheten.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”-princip, i
Borås Stads verksamheter.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program.
Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark för
företag och institutioner som en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I
programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och markpriser.

♦ Delvis genomfört

Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet
för personer som erhåller försörjningsstöd, så kallad motprestation.

● Genomfört

Gröna vägen ska användas av Arbetlivsnämnden som en rehabiliteringsinsats.

■ Ej genomfört
♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört

Kapaciteten måste öka i exploateringsverksamheten
Utveckla processerna vid samordning av exploateringsverksamheten
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Livskraftig stadskärna
Målbild

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med
en blandning av boende, handel och upplevelser.
Utfall
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal personer i en hemlöshetssituation som får
eget förstahandskontrakt med hjälp av socialtjäns-

Målupp-

Utfall

Mål

Tertial 1

fyllelse

2014

2015

■

19

20

■

118

200

85 på väg åt fel håll

♦

81

100

93 på väg åt rätt håll

2015 Trend / Kommentar
6

ten.
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till
centrum.
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter
ansökan, %.

Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för att nå upp
till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor
som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på lokalisering av
framtida höga hus.

♦ Delvis genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om parkeringsnormen och lämna
förslag till Kommunstyrelsen under 2015.

♦ Delvis genomfört

För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering
av ytor som annars kan uppfattas som otrygga att vistas i.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska en viss andel vara avgiftsfria.

♦ Delvis genomfört

Arbetet mot hemlöshet har påbörjats där bl. a. det vräkningsförebyggande arbetet ingår
som en viktig del. En metod som andra lyckats med, är arbetssättet ”housing first” (boende först). Personen får ett eget hyreskontrakt och som steg två tar man itu med andra
eventuella problem. Samarbetet mellan berörda nämnder och bostadsbolagen måste
intensifieras. Ambitionen är att ingen ska vara hemlös.

♦ Delvis genomfört

Sociala omsorgsnämnden ska prioritera det vräkningsförebyggande arbetet. Det är aldrig acceptabelt att människor tvingas sova utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält.
Vräkning får aldrig förekomma där barn drabbas.

♦ Delvis genomfört
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en
levande landsbygd.
Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva på
införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på ett organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt område viktiga frågor. Landsbygdsutvecklingen förstärks genom ortsråden, som ligger väl i linje med vision
2025 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.

♦ Delvis genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska tillsammans med BoråsBorås TME AB arbeta mer
med natur- och landsbygdsturism, bland annat genom att marknadsföra kommunens spår
och leder.

♦ Delvis genomfört

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och
långa resor, minskar belastningen på miljön.
Utfall
Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %.
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.
Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton
i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.

Målupp-

Utfall

Mål

Tertial 1

fyllelse

2014

2015

■

-1,3

4

0,2 på väg åt rätt håll

♦
♦

424 438

440 000

425 540 på väg åt rätt håll

65

68

2015 Trend / Kommentar

65 inköp av fordon görs enligt
regeringens nya miljöbilsdefinition.

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som
är miljöfordon, %.

♦

90

81 inköp av fordon görs enligt
regeringens nya miljöbilsdefinition.
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Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att
ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en
trafikstrategisk utredning.

♦ Delvis genomfört

Under 2015 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen. Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden.

♦ Delvis genomfört

Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar utredas.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som
idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.

♦ Delvis genomfört

Utmärkning av cykelbanor i trafikmiljön samt vägvisning för cyklister är också ett prioriterat uppdrag för Tekniska nämnden.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden uppdras att 2015 initiera en förstudie kring möjligheten att gräva ner
delar av Kungsleden samt skapa en planskild korsning Åsbogatan/Kungsgatan.

♦ Delvis genomfört

Miljö- och konsumentnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Tekniska nämnden

♦ Delvis genomfört

utreda införande av lokala bilpooler utifrån förvaltningarnas behov. I arbetet skall även
möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över.

♦ Delvis genomfört

Utreda behovet av nya bussgator i staden

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Utfall
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska livsmedel, %.
Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som
har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljö-

Målupp-

Utfall

Mål

fyllelse

2014

2015

16

25

19 på väg åt rätt håll

43

56

47 på väg åt rätt håll

283

350

298 på väg åt rätt håll

■
■

Tertial 1
2015 Trend / Kommentar

ledningssystem, %.
Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar
Fairtrade-märkta produkter.
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Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande förutsättningar för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som innebär
bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att föreslå en ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten inom solenergi, beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar

■ Ej genomfört

Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska
nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas
mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste
systemet. I utredningen ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning till
papperskorgar presenteras.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda, samt eventuellt införa en samdistributionscentral

● Genomfört
utredningen är färdigställd

Ta fram förslag på en tydlig upphandlings- och inköpspolicy som tar hänsyn till möjligheten att ställa miljökrav på hela kedjan utifrån ett livscykelperspektiv där produktion och
återvinning vägs in.

● Genomfört

Medverka i det nationella framtagandet av kriterier och system för certifiering av ”Hållbara stadsdelar”

♦ Delvis genomfört

En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning skall göras under 2015.

♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört

En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska tas fram av Stadsdelsnämnd
Väster.
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Ekonomi och egen organisation
Utfall
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Målupp-

Utfall

Mål

fyllelse

2014

2015

6,7

6,0

526,0

475,0

520,8 på väg åt rätt håll

33,5

35

31,8 på väg åt fel håll

♦
♦
♦

Tertial 1
2015 Trend / Kommentar
6,9 på väg åt fel håll

Uppdrag

Status

I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut.

♦ Delvis genomfört

Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan kvinnor och
män synliggörs, införs under året.

♦ Delvis genomfört

Centrala facknämnder ska införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och
entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka
delar av verksamheten som kan utföras av annan aktör.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för
kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där verksamhet
bedrivs på entreprenad.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggas
ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala café- och restaurangverksamheter
lämpligare kan drivas på entreprenad samt i så fall vidta åtgärder.

■ Ej genomfört

För att minska den del av administrationen som inte ger upphov till mervärde för kommuninvånarna ska indikatorerna revideras.  Kommunstyrelsen uppdras att till budgetarbetet för 2016 ha omarbetat indikatorerna och målvärdena.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en ökad
samordning av bolagens administration.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.

♦ Delvis genomfört

Nämnden ska 2015 sälja fastigheter för att minska den årliga kostnaden inom ramen övriga fastigheter med 5 mnkr. Särskilt sådana verksamheter som inte fullt ut används för
kommunala verksamhet ska komma ifråga för försäljning.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden arbetar i samarbete med berörda nämnder fram en lokalresursplan som underlag bl.a. för sin investeringsbudget. Denna plan skall utvidgas till att
omfatta även hyrda lokaler för att ge en fullständig bild av lokalanskaffningarna.

● Genomfört

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att i samarbete med stadsdelsnämnderna se över hur
kostnaderna för förskolenheter påverkas av förskolans storlek.

■ Ej genomfört

Fullt ut implementera den nya IT-tjänsteförvaltningsmodellen i Borås Stad tillsammans
med Stadskansliet som är beställare/ägare

♦ Delvis genomfört
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Uppdrag

Status

Servicenämnden skall tillsammans med Stadskansliet fortsätta att utveckla beställar/
utförarkonceptet för alla de nya administrativa funktionerna som tillfördes verksamheten
2011.

♦ Delvis genomfört

Servicenämnden ska utveckla kunskapen om LOU-upphandlingar hos medarbetarna.
Ambitionen är att se till att alla upphandlingar genomförs affärsmässigt i ännu högre grad
och enligt gällande regelverk.

♦ Delvis genomfört

Servicenämnden ska 2015 leverera ett resultat om 5 mnkr. Resultatet får inte skapas
genom höjda kostnader visavi de kommunala verksamheter som är bundna till Servicenämnden, utan förväntas ske genom rationaliseringar.

♦ Delvis genomfört

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera
på den privata marknaden.

♦ Delvis genomfört

Vita jobb-gruppen ska under 2015 presentera förslag till rutiner för att säkerställa att kommunen inte anlitar leverantörer som är inblandade i ekonomiska oegentligheter. Rutinerna
ska inarbetas i kommunens upphandlingsregler.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden uppdras att stärka upphandlingsavdelningen. Upphandlingsavdelningen ska aktivare ta hjälp av de möjligheter som finns för att om möjligt gynna det lokala näringslivet samt ge små företag möjlighet att delta i upphandlingar. Avdelningen ska
även stärka avtalstroheten och inköpsrutinerna i kommunkoncernen.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån
avtalstrohet och nya ramavtal.

♦ Delvis genomfört

Sociala omsorgsnämnden uppdras att varje år göra en proportionerlig uppskrivning av
ersättningen dagersättning till deltagare i daglig verksamhet i enlighet med generell löneuppräkning i övriga verksamheten.

■ Ej genomfört

Sociala omsorgsnämndens uppdras att fortsätta med LSS-verksamheter på entreprenad.

● Genomfört
■ Ej genomfört

Stadsdelsnämnderna uppdras att redovisa hur minskade kostnader för livsmedel, givet
den nya livsmedelsupphandlingen med oförändrade kvalitetskrav, skapar ökat ekonomiskt utrymme i övrig verksamhet.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2015 för nämnderna och de kommunala
bolagen godkänns.
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag med anledning av
särskilda satsningar i det lokala löneavtalet 2015.
Stadsdelsnämnden Norr 1 250 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 150 000 kr
Stadsdelsnämnden Väster 1 650 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster 1 350 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster kommungemensam verksamhet 50 000 kr
Utbildningsnämnden 600 000 kr
Sociala omsorgsnämnden 150 000 kr
Lokalförsörjningsnämnden erhåller ett utökat investeringsanslag på
7 800 000 kr för hyresgästanpassningar riktat till Utbildningsnämndens gymnasieskolor.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson					Christer Johansson
Kommunstyrelsens ordförande			Ekonomichef
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Inrapporteringskanal och kunskapscentrum –
organisation för att förebygga oegentligheter, korruption och organiserad brottslighet.
Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade den 15 januari 2015 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och korruption, en så kallad visselblåsarfunktion, samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad
(diarienummer 2012/KS0604).
Bakgrund
Bakgrunden är att Kommunstyrelsen under 2013 tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling.
Arbetsgruppen redovisade sina synpunkter och förslag på åtgärder för Kommunstyrelsen den 15 december 2014. Bland annat föreslogs att Kommunstyrelsen skulle få uppdraget att utreda förutsättningarna för inrättandet av en anonym inrapporteringskanal, samt att utreda ett Kunskapscentrum som
skulle vara den resurs inom Borås Stad som aktivt arbetade med det förebyggande arbetet mot oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet.
Arbetsgruppen har även varit delaktiga i framtagandet av nya upphandlingsregler, samt en ny etisk policy (2014/KS0806).
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att jobba aktivt för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet. Kunskapscentrumet bör utgöra en resurs för både förebyggande
arbete mot den ekonomiska organiserade brottsligheten i upphandlingsprocessen, samt det förebyggande arbetet mot oegentligheter och korruption inom Borås Stads organisation. Kommunstyrelsen
anser att utredningen även bör belysa möjligheterna att i ett Kunskapscentrum inkludera frågorna om
våldsbejakande extremism. Utredningsuppdraget kring en inrapporteringsfunktion och ett Kunskapscentrum ska utreda såväl organisatoriska, juridiska som ekonomiska aspekter. Utredningen föreslås ledas på samma sätt som den tidigare arbetsgruppen, av Ulf Sjösten (M) med Magnus Carlsson (S) som
medhjälpare. Utredningen ska återrapportera till Kommunstyrelsen under första kvartalet 2016.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ulf Sjösten (M) och Magnus Carlsson (S) ges uppdraget att leda utredningen om förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och korruption, samt för inrättandet
av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.

2015-04-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0390 028
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-05-20, Christer Johansson
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Upplösning av donationsstiftelser
De av Kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna Elfrida Wendts donation, Johanna Svenssons donation,
Hilda Leijons donation, Carl o Elvira Berglunds stipendiefond, Prosten Rabes fond, Arbetarinstitutets
läsestugefond, A M Salmenius donation till fattigvården samt Carl Petterssons donation saknar tillgångar och behöver upplösas.
Stiftelserna har under många år haft ett minskande kapital, där de årliga förvaltningskostnaderna har
överstigit intäkterna. Detta har inneburit att kapitalet nu tagit slut och stiftelserna behöver upplösas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stiftelserna Elfrida Wendts donation, Johanna Svenssons donation, Hilda Leijons donation, Carl o Elvira Berglunds
stipendiefond, Prosten Rabes fond, Arbetarinstitutets läsestugefond, A M Salmenius donation till fattigvården samt Carl
Petterssons donation upplöses då de saknar tillgångar.

2015-05-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0419 046
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-05-19, Christer Johansson
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Svar på departementspromemoria om avskaffandet av
systemet med etableringslotsar
Enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska Arbetsförmedlingen
tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots. I utskickad promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att detta krav ska upphöra att gälla den 1
januari 2016.
Flera granskningar har gjorts av etableringsreformens effekter och resultat. Riksrevisionen konstaterade
i rapporten Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden? (RiR 2014:14) att bristerna i lotstjänsten indikerade att den inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet.
Riksrevisionen pekade bland annat på att det inte gick att påvisa några samband mellan deltagande i
lotstjänsten och de nyanländas etablering i arbetslivet.
Den 20 februari 2015 avslutade Arbetsförmedlingen sina avtal med etableringslotsar. Arbetsförmedlingen motiverade sitt beslut med att säkerhet och kvalitet inte längre kunde garanteras med hänvisning till den eskalering av klagomål som hänförde sig till oegentlig eller rent av brottslig verksamhet
inom etableringslotstjänsten.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad ställer sig bakom departementspromemorian med förslaget om att avskaffa systemet med etableringslotsar.

21-5-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0401 131
Programområde: 3
Handläggare: Oscar Kamperin, tfn 0768 88 58 39
Datum/avdelningschef: 2015-05-21, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-06-08

Dnr 2015/KS0401
Ert dnr: A2015-1383-IU

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oscar Kamperin

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Svar på remiss avseende avskaffande av systemet med etableringslotsar
Borås Stad ställer sig bakom departementspromemorian med förslaget om att avskaffa systemet med etableringslotsar.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del att godkänna årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst och bevilja ansvarsfrihet
för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

2015-05-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0399 135
Programområde: 1
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2015-05-21, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-06-08

Dnr 2015/KS0399

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände, den 17 april 2014, årsredovisning
2014 och översände den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Resultatet för 2014 redovisas till + 13 966 tkr jämfört med - 235 tkr för 2013. Det
egna kapitalet uppgår till 16 602 tkr.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma. I bifogat PM till revisionsberättelse för år
2014 uppmärksammas att Tolkförmedling Väst ska fakturera enligt självkostnadsprincipen. Resultatet på nästan 14 mnkr kan indikera att priserna som förbundet tar ut av
medlemskommunerna inte är enligt självkostnadsprincipen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
För Borås Stads del att godkänna årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst och bevilja
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

ÅRSREDOVISNING
2015-04-17
Dnr 15/
Direktionsmöte 2015-04-17
p4

Årsredovisning 2014

_________________________________________________________________________________________
Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger årsredovisning för 2014
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Inledning
Västra Götalands läns landsting och kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och
Uddevalla har tillsammans bildat kommunalförbundet Tolkförmedling Väst för att bedriva
språktolkförmedling i gemensam offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och
service på lika villkor. Syftet med verksamheten är att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten,
öka tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt bemötande.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har sedan dess utfört ca 450 000
uppdrag på 111 språk. En direktion, med valda ledamöter från respektive medlem, leder
kommunalförbundet. Särskilt utsedda revisorer finns för att granska kommunalförbundets
verksamhet. Förbundet har fem kontor, ett i respektive medlemskommun, samt ett kansli med
säte i Göteborg.

Vision
Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster,
bidrar till en ökad integration i samhället.

Förvaltningsberättelse
Tolkförmedling Västs uppdrag
Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna genom
att driva gemensam språktolkförmedling. Medlemmarna i förbundet ska beställa samtliga
språktolktjänster från Tolkförmedling Väst. I språktolkförmedling innefattas språktolkning på
plats, tolkning via telefon/video samt översättnings- och meddelandeservice. Medlemmar i
kommunalförbundet per den 31 december är Västra Götalands läns landsting samt kommunerna
Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla.
Omvärldsanalys
Behovet av tolkningar styrs till stor del av antalet flyktingar som söker sig till Sverige. Antalet
människor som är på flykt i världen, ca 51 miljoner, har inte varit så högt som det är nu sedan
andra världskriget. De främsta orsakerna är kriget i Syrien och konfliktupptrappningen i Irak.1
Migrationsverket gör bedömningen att kriget i Syrien kommer att fortsätta med oförminskad
intensitet under de kommande två åren, vilket gör att antalet asylsökande till Europa och därmed
till Sverige sannolikt kommer att vara fortsatt högt under flera år framöver. Sverige är det näst
största mottagarlandet i Schengenområdet.2
Flest asylsökande kommer från Syrien, Eritrea, Somalia och Afghanistan. Antalet statslösa, d v s
personer som inte är erkända som medborgare i något land, är mycket stort och som grupp är de
störst i antal efter asylsökande från Syrien.
För att möta upp det stora behovet av tolkningar på bl a arabiska och somaliska har
Tolkförmedling Väst rekryterat och utbildat en mängd nya tolkar under 2014. Behovet av tolkar
inom flera språk är dock fortsatt stort och rekrytering och utbildning kommer att fortgå även
under 2015.

1
2
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En stor del av tolkuppdragen utförs av icke-auktoriserade tolkar. Kammarkollegiet som ansvarar
för auktorisation av tolkar erbjuder för närvarande endast auktorisation i 40 språk, att jämföra
med de minst 170 språk som talas i Sverige. Kammarkollegiet ansvarar även för att utfärda bevis
över speciell kompetens inom sjukvårds- och rättstolkning. För att kunna få bevis för speciell
kompetens fordras först auktorisation. Tillgången till auktorisationsprov och till utbildning för
tolkar är begränsad.
Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av
professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.
Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:
 Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.
 Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.
 Tolkarna har hög kompetens; i språket samt om de verksamheter tolkarna används inom,
vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och
service tillgänglig för alla på lika villkor.
 Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka.
 Synpunkter och klagomål tas om hand och leder till förbättring
 Tolkförmedling Väst ska följa "Tolkservicerådets riktlinjer och god tolkservicesed"
 Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God
tolksed".
Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara
 En attraktiv uppdragsgivare.
 Kostnadseffektiv.
Måluppfyllelse
Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin tolkservice. Kunder kan
enkelt via förbundets hemsida lämna synpunkter. Dessa följs sedan upp, både hos tolk och hos
kund. Antalet negativa synpunkter har minskat under året och är ett resultat av att
Tolkförmedling Väst har arbetat med att utbilda kunder i tolkanvändande samt att förbundet har
avslutat samarbetet med flera tolkar som har misskött sig.
Upprepade klagomål leder till att tolken stängs av. De vanligaste klagomålen från kund har varit
att tolken är sen till uppdraget. Vid utbildningar som anordnas av Tolkförmedling Väst och vid
enskilda samtal p g a klagomål får tolkarna till sig betydelsen av att följa Kammarkollegiets
vägledning ”God tolksed”.
Tolkförmedling Västs kundansvariga har under 2014 besökt 46 kunder och utbildningsprogram
på universitetet för dialog och information om tolkanvändande.
Förbundet har en mycket god tillgänglighet på tolkar och arbetar med att ytterligare förbättra
tillgång och tillgänglighet vid beställning. En del i detta är även att påverka kundernas
beställningar, så att tolk bokas innan patient/klient för att säkerställa att det finns tolk samt att
kunderna sprider ut sina tolkbesök över hela dagen. Beställningarna tenderar att koncentreras
kring särskilda tidpunkter på dagen, vilket försvårar tillsättningen av tolk. Under 2014 har
förbundet tillsatt 99 % av samtliga beställningar till medlemskunder.
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Tolkförmedling Väst arbetar aktivt med rekrytering och utbildning av tolkar. Under 2014 har ett
stort antal individer fått grundutbildning eller fortbildning som tolk via förbundet.
Under 2013 utfördes ca 21 % av tolkuppdragen av auktoriserade tolkar och 74 % av översättningsuppdragen av auktoriserade översättare. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade
tolkar och översättare minskade under 2014 till 15 % för språktolkning respektive 69 % för
översättningsuppdrag. Den viktigaste förklaringen till minskningen är att Tolkförmedling Väst i
stort sett upphört med sin förmedling till domstolar under 2014. Domstolarna har oftast krav på
auktoriserade rättstolkar och eftersom Tolkförmedling Väst inte erbjuder uppdrag för rättstolkar
längre, har flera av dessa slutat att ta uppdrag för förbundet. I dagsläget är det dessutom inte
möjligt att auktorisera sig i mer än ett 40-tal språk. I exempelvis somaliska, som är näst största
tolkspråk hos Tolkförmedling Väst har det inte varit möjligt att erhålla auktorisation på flera år.
Två av Tolkförmedling Västs platschefer är med i styrelsen för Tolkservicerådet, vilket gör att
förbundet är väl uppdaterade gällande ”Tolkservicerådets riktlinjer och god tolkservicesed”.
Tolkförmedling Väst strävar efter att vara en attraktiv uppdragstagare för tolkarna. Förbundet har
fram till årsskiftet 2014/2015 haft en överenskommelse med Vision Rikstolk, som säkrar
tolkarnas villkor när de tolkar för Tolkförmedling Väst.
Tolkförmedling Väst finansieras genom intäkter från kunder för tolktjänster. Förbundet drivs
enligt självkostnadsprincipen och eftersträvar en kostnadseffektivitet för att på bästa sätt nytta
resurserna.
Utvecklingsfrågor
Under 2015 kommer upphandling och implementering av ett nytt bokningssystem att göras. Det
nya systemet kommer att vara mer modernt och användarvänligt och kommer möjliggöra en
bättre interaktion mellan kund, tolk och tolkförmedling.
För att förbättra och säkra tolkkvalitén kommer Tolkförmedling Väst fortsätta att rekrytera nya
tolkar och erbjuda dessa grundutbildning. Samtidigt kommer befintliga tolkar att uppmuntras och
ges möjlighet till vidareutbildning. Under 2015 startar Tolkförmedling Väst en mentorsutbildning
för erfarna tolkar som sedan ska vara mentorer för nya tolkar. Denna utbildning är den första i
sitt slag i språktolkbranschen.
Tolkförmedling Väst har för avsikt att under 2015 implementera kvalitetsledningssystemet
FR2000. Under början av 2015 kommer även en kundundersökning att genomföras.

Organisation
Förbundsdirektionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets
beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen
och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har under året haft 6
möten plus ett budgetmöte tillsammans med tjänstemän från respektive medlem.
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Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2014-12-31 av:
Göteborgs Stad
Mats Karlsson (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare
Västra Götalandsregionen
Peter Hermansson (M), vice ordförande
Jenny Svanergren (MP), ersättare
Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Ingegerd Nyborg (M), ersättare
Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Marianne Kjellquist (S), ersättare
Trollhättans Stad
Maud Bengtsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare
Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare
Administration och tolkförmedlingskontor
Under direktionen leds verksamheten av förbundschefen. Tjänstemannaorganisationen består i
övrigt av ett kansli som leds av förbundschef samt tolkförmedlingskontor med tolkförmedlare i
Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Varje kontor leds av en platschef. Totalt
antal tillsvidare- och tidsbegränsat anställda är 58 och förbundet har även ett antal timanställda.
Administrativa tjänster inom ekonomi, IT, lön och personal köps av Mariestads kommun.
Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.
Tolkförmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider finns möjlighet att
beställa tolk genom jourtjänst som köps från Västra Götalandsregionens telefonicenter i
Vänersborg.
Språktolk- och översättningsförmedling
Tolkförmedling Väst har under 2014 förmedlat språktolktjänster på 107 språk, varav arabiska,
somaliska, persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska) och dari är vanligast. Dessa fem språk
utgör 67 % av samtliga tolkningar. Arabiska och somaliska utgör tillsammans 49 % av samtliga
tolkuppdrag.
Förmedling av språktolktjänster är Tolkförmedling Västs kärnuppdrag. Rent praktiskt bedrivs
språktolkförmedling på följande sätt: en verksamhet, t ex inom hälso- och sjukvården beställer
språktolktjänster av förmedlingen som sedan bokar och arvoderar tolken för utfört uppdrag.
Förmedlingen fakturerar verksamheten för utförd tolktjänst.
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Översättningsavdelningen tar emot beställningar från kunder och kontaktar därefter översättare.
Efter fullgjord översättning granskas arbete innan arvodesbetalning och fakturering, vilket sker på
samma sätt som för tolkar.
Allt fler kunder börjar använda sig av Tolkförmedling Västs webbokningssystem för att beställa
tolk. Under 2014 kom ca 25 % av beställningarna in via webben. Vid beställning per telefon
ringer kunderna ett gemensamt huvudnummer för tolkbeställningar och styrs därefter via
menyval till det kontor som ligger närmast geografiskt.
Tolkförmedling Väst har en mycket god tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster.
Under perioden januari – december har förbundet tagit emot över ca 296 000 beställningar, varav
endast ca 1,4 % ej har kunnat effektueras till kund på aktuellt språk och aktuell tid. I flera av
dessa fall har dock kunden flyttat uppdragstiden och har därmed kunnat få önskad tolkning
utförd. Antal uppdrag som har utförts är ca 270 000.
Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat ca 1 300 översättningsuppdrag. De vanligaste
översättningarna är från engelska, arabiska och somaliska till svenska, engelska och arabiska.
Tolkar och översättare
Tolkarna och översättarna är uppdragstagare och registreras i ett gemensamt register som är
tillgängligt för samtliga tolkförmedlare inom Tolkförmedling Väst. Per den 31/12-14 hade
förbundet 941 aktiva tolkar och 124 översättare registrerade (53 personer arbetar som både tolk
och översättare). 237 av tolkarna och översättarna är auktoriserade och 35 av tolkarna har även
speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Ca 15 % av uppdragstagarna har egna företag.
Tolkarnas och översättarnas kompetens dokumenteras i Tolkförmedling Västs bokningssystem
och tolkarnas arvodesnivå baseras på den dokumenterade kompetensen. Tolkarnas arvodesnivåer
är uppdelade i sex nivåer.
Kunder
Per den 31/12-14 hade Tolkförmedling Väst ca 6 200 kunder. Ungefär 2 150 av dessa förmedlas
tolktjänster från förbundet varje månad. Den övervägande delen av kunderna består av
medlemskunder. Största kund är Västra Götalands läns landsting, som står för ca 67 % av de
bokade uppdragen. Övriga kunder är t ex kommuner som ej är medlemmar i förbundet,
Migrationsverket, advokater och domstolar.
Tolkförmedling Västs uppdrag är att förse sina medlemskunder med språktolkar och översättningar. Tjänsterna kan förmedlas till andra kunder i marginell omfattning. Vid bildandet av
Tolkförmedling Väst tog förbundet över existerande avtal som de tidigare kommunala tolkförmedlingarna hade. Även andra kunder som inte har haft avtal, men som brukat köpa sina
tolktjänster från de tidigare förmedlingarna, fortsatte köpa från Tolkförmedling Väst. Andelen
externa kunder har kraftigt minskat under 2014 och kommer att ligga på en marginell nivå fr o m
2015.

7

Händelser av väsentlig betydelse
Nya medlemmar
Under hösten har Tolkförmedling Väst fått in ansökningar om medlemskap i förbundet från 22
kommuner i Västra Götaland. Befintliga medlemmar har fattat beslut om reviderad förbundsordning och samtliga ansökande kommuner har därmed beviljats medlemskap fr o m 1 januari
2015.
Det nya medlemskommunerna är: Alingsås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene,
Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Töreboda, Ulricehamn, Vara och Öckerö.
Rekrytering och utbildning av tolkar
Tolkförmedling Väst arbetar ständigt med att rekrytera tolkar inom språk där det behövs fler
tolkar. Både nya och befintliga tolkar erbjuds utbildning via förbundet för att öka sin kompetens
och därmed även höja sin arvodesnivå.
Tolkförmedling Väst anordnar grundläggande tolkutbildning med ämneskurser inom sjukvård,
juridik samt social- och försäkringstolkning samt asyl. Varje ämneskurs består av 80 lektionstimmar. Till ämneskurserna tillkommer språkhandledning med 40 lektionstimmar. Under 2014
har 319 personer gått en eller flera av dessa kurser.
Tolkarna uppmuntras att genomgå prov för auktorisation och speciell kompetens inom
sjukvårdstolkning. Dessa prov ansvarar Kammarkollegiet för. Tolkförmedling Väst bidrar med
material till tolkarna och ersätter reskostnad samt kostnad för auktorisationsprov. Tolkförmedling
Väst har även förberedelseutbildning inför auktorisation.
Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuder tillsammans med social resursförvaltning inom
Göteborgs Stad en utbildning inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, till
tolkar som är registrerade på Tolkförmedling Väst. Under 2014 har 142 tolkar gått utbildningen.
Satsningen fortsätter under 2015 och 2016 och målet är att samtliga tolkar ska gå utbildningen.
Flera av de tolkar som arbetar på uppdrag av Tolkförmedling Väst arbetar även för andra
tolkförmedlingar, vilket innebär att Tolkförmedling Västs utbildningssatsningar får spridning
även hos andra organisationer än medlemmarna.
Det finns fortsatt behov av nya tolkar inom vissa språk samt utbildning av befintliga tolkar för att
öka kvaliteten på de tolkningar som utförs
Upphandlingar
Under 2014 har Tolkförmedling Väst direktupphandlat diariesystem och ett upphandlingsstöd
inför upphandlingen av nytt bokningssystem.
Anmälan till Konkurrensverket avseende Tolkförmedling Väst
I juni 2013 anmäldes Tolkförmedling Väst till Konkurrensverket av en privat tolkförmedling som
menade att Tolkförmedling Väst snedvrider konkurrensen genom att leverera tjänster till
organisationer som ej är medlemmar i kommunalförbundet.
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Konkurrensverket har vid ett flertal tillfällen begärt in uppgifter kring den externa förmedlingen,
vilken har minskat stadigt. Vid årsskiftet 2014/2015 är den externa förmedlingen på en marginell
nivå.

Ekonomi
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Kommunalförbundets verksamhet finansieras helt av intäkter från kunder för utförda tolkningar.
Tolkförmedling Västs kostnader och intäkter är helt beroende av hur mycket tolktjänster som
beställs. Den största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar. Förbundet
debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Direktionen fastställer varje år en flerårsplan med budget för de tre kommande åren i enlighet
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda
målen.
Direktionen för kommunalförbundet har fastslagit kundpriser. Priserna till medlemskund har inte
ändrats sedan driftstart 1 april 2013 förutom vad avser reseersättning till tolkar, som fr o m
1 mars 2014 räknas som lön och därmed har fått ett påslag avseende sociala avgifter.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal 31 mars 2011 och uppgår till totalt
2,3 mnkr.
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose behovet av språktolktjänster till sina medlemmar. På marginell nivå kan förbundet förmedla språktolktjänster till andra
organisationer än medlemsorganisationerna. Vid start av Tolkförmedling Väst tog förbundet över
befintliga kunder från de tidigare kommunala tolkförmedlingarna, vilket har inneburit att
förmedlingen av tjänster till externa kunder har legat över marginell nivå. Under 2014 har
samtliga externa kunder fått information om att de fr o m årsskiftet 2014/2015 ej längre kan
nyttja Tolkförmedling Västs tjänster annat än i akuta fall då andra tolkförmedlingar ej har kunnat
tillsätta uppdraget.
Behovet av tolk bedöms vara fortsatt stort. Ett ökat flyktingmottagande medför ett ökat behov
av tolkanvändning både i sjukvården och i kommunerna. Många individer som tidigare kommit
som arbetskraftsinvandrare eller flyktingar tappar delar av det svenska språket i takt med stigande
ålder, vilket även det gör att behovet av tolk ökar i dessa grupper.
Under 2015 kommer förbundet att fortsätta rekrytera och utbilda tolkar för att möta de behov
som finns hos medlemmarna. Förbundet kommer även att satsa på att utbilda kunder i
tolkanvändande. Då en stor del av Tolkförmedling Västs tolkningar utförs inom landstinget,
kommer förbundet att särskilt arbeta för att fler auktoriserade tolkar ska utbilda till sig för att få
speciell kompetens inom sjukvårdstolkning.
Antalet beställda uppdrag har säsongsvariationer som är årligen återkommande. Generellt
minskar antalet beställningar i samband med sport-, påsk- och höstlov. Minskningen ligger på ca
12 - 20 % jämfört med intilliggande veckor. Under sommaren är antal beställningar i princip
oförändrat fram till midsommar. Därefter sjunker det något för att nå en lägsta nivå under andra
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halvan av juli och en bit in i augusti. Även i december och januari minskar beställningsmängden
något, framför allt koncentrerat från jul fram till trettondagshelgen. Minskningen är dock inte lika
kraftig som under sommarmånaderna eller skolloven.
Variationerna påverkar verksamheten och ekonomin men eftersom de är väl kända går de att ta
hänsyn till vid planering. På det sättet minskar de finansiella riskerna och ger förbundet en god
kontroll över den ekonomiska utvecklingen. Om antalet uppdrag ökar eller minskar, så ökar
alternativt minskar både kostnader och intäkter i samma mån.
Likviditetsprognos
Sedan starten av verksamheten finns en checkkredit på 20 mnkr. Under året har den utnyttjats
men med anledning av ett positivt kassaflöde och årets överskott har krediten inte behövts under
senare delen av året. Bedömningen inför 2015 är att checkkrediten inte behöver användas och att
den inför 2016 kan minskas eller avslutas.
Förbundets investeringsverksamhet
Tolkförmedling Väst har under året inte haft någon investeringsverksamhet. Tidigare gjorda
investeringar 2013 på inventarier skrivs av på fem år. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet.
Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt
ansvar för verksamheten.
Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Borås,
Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Varje medlem har tillskjutit 1 svensk krona per
kommuninnevånare som andelskapital vid kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta
ger medlemmens andel i kommunalförbundet.
Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget
I Budget 2014 budgeterades ett överskott på 2 mnkr, dels för att täcka kommunalförbundets
förberedelsekostnader före driftstart, dels för att förbundet behöver bygga upp ett eget kapital
som säkerhet.
Utfall
Utfall för 2014 är 13 966 tkr. Den främsta orsaken till det höga resultatet är att antalet tolkuppdrag blev betydligt fler än i budgetberäkningarna. Övriga kostnader som, ej härrör till
tolkuppdrag, har lägre utfall än budgeterat.
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Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
En god ekonomisk hushållning skapas genom att Tolkförmedling Väst drivs ändamålsenligt och
kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
Kännetecken för en god ekonomisk hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker
de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt. I budget för
2015 har direktionen fastslagit följande finansiella mål:
 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.
 Nyttjande av checkkrediten ska minska.
Balanskravsresultat utifrån årsresultat
Tolkförmedling Väst startade 1 april 2013 och resultatet första verksamhetsåret var ett underskott
på 0,2 mnkr. Enligt kommunallagen ska ett underskott återställas inom tre år. Det innebär att
resultatet för 2013 ska återställas senast 2016. Resultatet för 2014 är ett överskott på 14 mnkr.
Det innebär att till 2015 finns inget belopp kvar att återställa och att balanskravet uppnås.
Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska
finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till
värdet av nyttjade tjänster under året.
Resultaträkning
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Not
1
2

2014-01-01
- 2014-12-31
168 691
- 154 389

2013-01-01
- 2013-12-31
119 695
119 610

14 302

85

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

3

-

Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Redovisat resultat

248

-

14 054
4
5

-

145
-

60

12
100

-

2
177

13 966

-

235

Balansräkning
Varje medlem har betalat 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital vid kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder i förhållande till förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden
gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i
verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundets upplösning.
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Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

6

848
848

1 096
1 096

7
8

39 145
4 475
43 620
44 468

40 461
0
40 461
41 557

9
9

2 096
13 966
16 062

10

28 406
28 406
44 468

39 461
39 461
41 557

2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

2 331
235
2 096

-

Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

13 966
248

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

14 214

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-

235
145
-

90

1 316
11 055
4 475

-

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar

0

-

1 241

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-

1 241

Finansieringsverksamheten
Checkkredit
Andelskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

11
12

40461
31 000
- 9 551

0
0
0

8 461
2 331
10 792

Årets kassaflöde

4 475

0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
4 475

0
0
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Noter
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar,
avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter
redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts. Eftersom fakturering sker i efterskott
uppskattas upplupna intäkter för att hänföras till rätt period. Intäkter har upptagits till verkligt
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs
löpande i driftsredovisningen.
Noter
Belopp i tkr
2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

1

Verksamhetens intäkter
Förmedling av tolkförmedlingstjänster
Förmedling av översättningstjänster
Driftbidrag
Övriga intäkter
Summa

163 692
4 000
789
210
168 691

113 188
5 935
564
8
119 695

2

Verksamhetens kostnader
Personalkostnad
Tolkarvoden
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Lokalhyror, fastighetsservice
Förbrukningsmaterial, -inventarier
Telefon, porto
Transporter, resor
Främmande tjänster (IT, adm-avtal, licenser)
Övriga diverse kostnader
Summa

22 902
89 573
32 000
2 103
847
1 120
368
2 641
2 835
154 389

19 146
64 662
21 021
2 147
1 741
1 084
556
8 556
697
119 610

248

145

248

145

12
12

2
2

74
26
100

148
29
177

5

I verksamhetens kostnader för år 2013 ingår förberedelsekostnader
innan driftstart med 5 299 tkr. Detta är engångskostnader för 2013.
3

Avskrivningar
Inventarier
Avskrivning av inventarier sker på fem år.
Summa

4

Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa

5

Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar
resultatet i den period de hör hemma.
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6

7

Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

0
0
1 241
145
1 096

22 674
108
16 363
39 145

38 108
5
2 348
40 461

4 475
4 475

0
0

235
2 331
13 966
16 062

0
2 331
235
2 096

0
2 979
7 145
2 882
933
2 892
60
8 944
2 571
28 406

8 461
2 380
9 792
2 650
1 272
2 660
0
8 702
3 544
39 461

0
0

8 461
8 461

2 331

2 331

2 331

2 331

Fordringar
Kundfordringar
Div kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

8

Kassa och bank
Bank
Summa
Checkkredit med 20 mkr finns.

9

Allmänt eget kapital
Ingående balans
Andelskapital, medlemskommuner
Årets resultat
Summa

10

Kortfristiga skulder
Utnyttjad checkkredit
Leverantörsskulder
Moms och särskilda punktskatter
Personalens skatter och avgifter
Upplupna semesterlöner
Upplupna arbetsgivaravgifter
Övriga kortfristiga skulder
Arvode december tolkar A-skatt inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

11

Checkkredit
Utnyttjad checkkredit
Summa

12

1 241
145
0
248
848
-

Andelskapital
Andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare.
Summa

-

Kommunalförbundets personal
Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2014 hade Tolkförmedling Väst 48 tillsvidareanställda och tio visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställda är samma som 2013 men antalet visstidsanställda har
minskat med en person. Av de tillsvidareanställda är 36 kvinnor och tolv män. Av de visstidsanställda är sju kvinnor och tre män. Den största personalgruppen är tolkfömedlare.
Timavlönad personal
Förbundet har ett antal personer anställda som timavlönade. Dessa har främst arbetat under
sommarmånaderna då ordinarie personal har semester.
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal inom Tolkförmedling
Väst är 97 % av heltidsmåttet. Uppdelat per kön är genomsnittlig sysselsättningsgrad 95 % för
kvinnorna och 98 % för männen.
Sjukfrånvaro
Tolkförmedling Väst har under perioden januari – december haft en genomsnittlig sjukfrånvaro
på 7,6 %, vilket är något högre än för 2013. Långtidsfrånvaro samt upprepad korttidsfrånvaro
följs upp och de anställda erbjuds vid behov stöd från företagshälsovården.
Hälsofrämjande arbetsplats
Förbundet strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Under perioden april – juni deltog
den övervägande delen av medarbetarna i en stegmätaraktivitet som syftade till att få var och en
att röra på sig mer.
I september hade Tolkförmedling Väst gemensamma utvecklingsdagar för personalen som
förlades till ett aktivitetscenter i Dalsland, med gruppövningar utomhus.
Under december har samtliga tillsvidare- och visstidsanställda erbjudits att göra en hälsoprofil hos
företagshälsovården.
Tolkförmedling Väst, Göteborg 2015-04-17
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