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Tio år i sammandrag mnkr

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RESULTATRÄKNING

Nettokostnader -3 460 -3 719 -4 029 -4 306 -4 378 -4 588 -4 764 -4 597 -4 702 -4 902

Avskrivningar -172 -168 -179 -171 -185 -160 -158 -162 -204 -190

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 632 -3 887 -4 209 -4 477 -4 563 -4 748 -4 922 -4 760 -4 906 -5 093

Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 759 3 989 4 230 4 451 4 554 4 768 4 923 4 917 5 077 5 222

Finansnetto 13 20 32 57 19 13 27 44 18 27

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 140 122 53 31 10 33 28 201 189 157

Extraordinära intäkter/kostnader 17 60 130 53 23 48 76 29 0 0

ÅRETS RESULTAT 157 182 183 84 33 81 104 230 189 157

NETTOINVESTERINGAR -151 -255 -251 -343 -361 -326 -362 -413 -376 -431

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 3 181 3 267 3 491 3 335 3 416 3 501 3 209 3 433 3 588 4 192

Omsättningstillgångar 644 799 1 000 1 474 1 833 1 860 2 152 2 249 2 271 1 914

SUMMA 3 825 4 066 4 491 4 809 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106

Eget kapital 2 853 3 035 3 207 3 292 3 325 3 406 3 510 3 825 4 014 4 170

Avsättningar 243 290 529 651 810 930 1 007 939 856 704

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 728 741 755 866 1 114 1 025 844 918 990 1 232

SUMMA 3 825 4 066 4 491 4 809 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106

FINANSIELLA NYCKELTAL

STORLEKSUTVECKLING

Bruttokostnader 4 633 4 892 5 123 5 429 5 501 5 747 5 823 5 795 6 047 6 309

- förändring % 2,8 5,6 4,7 6,0 1,3 4,5 1,3 -0,5 4,3 4,3

Balansomslutning 3 824 4 066 4 491 4 809 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106

- förändring % 8,1 6,3 10,5 7,1 9,2 2,1 0,0 6,0 3,1 4,2

BETALNINGSFÖRMÅGA

Rörelsekapital -85 58 245 608 719 835 1 308 1 331 1 281 681

Kassalikviditet % 88 107 132 169 164 181 254 243 223 143

SOLIDITET

Soliditet  % 74,6 74,6 71,4 68,5 63,3 63,5 65,5 67,3 68,5 68,3

RESULTAT

Räntabilitet RT % 4,4 3,7 2,8 3,0 1,8 2,3 3,1 5,6 5,4 4,2

Resultatmarginal % 3,6 3,0 2,4 2,7 1,7 2,1 2,9 5,5 5,2 4,1

Skatteintäktsutveckling % 5,4 6,1 6,1 5,2 2,3 4,7 3,2 -0,1 3,3 2,9

Nettokostnadsutveckling % 4,9 7,0 8,3 6,4 1,9 4,1 3,6 -3,3 3,1 3,8

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 96,6 97,5 99,5 100,6 100,2 99,6 100,0 96,8 96,6 97,5

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 1,21 1,20 1,14 1,13 1,05 1,07 1,09 1,02 1,03 1,03

ÖVRIGT

Folkmängd 31/12 resp år 99 325 100 221 100 985 101 487 102 458 103 294 104 106 104 867 105 995 107 022

Skattesats % 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,06 21,06 21,06



Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens ordförande

 3

Strategiska insatser för att 
skapa en tillgänglig stad
En årsredovisning är till sin natur bakåtblickande, samti-
digt som den är en grundsten för framåtblickande. Fram-
tidsutmaningarna handlar inte om det vi gjort utan om 
det vi vill skapa för morgondagen och dagarna därefter. 
En utmaning Borås står väl rustat inför.

Med minskade restider kommer Götalandsbanan att skapa 
en ny arbetsmarknads- och utbildningsregion tillsammans 
med Göteborg och Jönköping. Götalandsbanan genom 
Borås med dubbelspårig järnväg och ett nytt resecentrum 
är också det största stadsbyggnadsprojekt som kommunen 
har tagit sig an. Nu ökar också tempot i processen vilket 
gör att en järnväg för framtidens Sverige med miljövänliga 
pendlings- och transportmöjligheter tagit steget från ord 
till handling.

Även 2014 tilldelades Borås flera priser. Tillsammans med 
Göteborg toppar Borås listan över Sveriges bästa logistik-
läge. Det visar att vi arbetar rätt med frågan och gör att 
intresset för att etablera sig i Borås är stort. 

Ett erkännande av Borås heltäckande och strategiska insat-
ser för att skapa en tillgänglig stad för alla var utmärkelsen 
Access City Award. Priset är ett erkännande av det arbete 
som syftar till att göra Borås fritt från barriärer och genom 
lokala åtgärder undanröja många av de hinder som perso-
ner med funktionsnedsättning möter i sin vardag.

Vita Jobb är verktyget för offentlig upphandling med justa 
sociala villkor och regler mot svartarbete. En arbetsgrupp 
har under 2014 redovisat förslag på åtgärder för att före-
bygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslig-
het vid upphandling. Bland annat genom att etablera ett 
Kunskapscentrum som en aktiv resurs inom Borås Stad. 
Det handlar om att förebygga att företag utnyttjar männ-
iskor, genom dåliga löner, dålig arbetsmiljö och dåliga 
villkor och att förhindra ojust konkurrens.

I det mindre formatet är förskolan Kärnhuset ett spän-
nande nytillskott. Med utgångspunkt i teknik och natur-
vetenskap skapar Kärnhuset intresse för sambandet mellan 
människa, natur och samhälle. Nyfikenheten blir ett nav i 
verksamheten och nyfikna barn har lust att lära.

Inom ramen för det hälsosamma arbetet infördes heltids-
tjänster för alla under året. 2001 beslutades den rätten 
gälla för all personal inom äldreomsorgen och under året 
blev det en rättighet inom alla verksamheter.

De 1 800 gymnasieungdomar som sökte feriearbete fick ta 
ett för många första viktiga steg att bekanta sig med arbets-
marknaden och tjäna egna pengar. Sedan 2012 har Borås 
kommun kunnat garantera jobb för alla gymnasieungdo-
mar som vill ha och söker feriejobb under sommaren. 

Bland mycket annat värt att notera är att Sveriges första 
Street Art Festival No Limit gick av stapeln i Borås. För-
utom att göra fina väggmålningar var syftet även att visa 
upp konst från olika bakgrunder och kulturer.

Vi får heller inte glömma succén med SM-veckan. Det de 
flesta minns är säkert Sarah Sjöströms fantastiska världs-
rekord när 50 meter fjäril avgjordes. För övrigt det första 
världsrekordet en svensk simmare slagit på svensk mark 
sedan 1999.

Avslutningsvis vill jag säga att utan alla duktiga och enga-
gerade medarbetare hade 2014 inte varit ett så framgångs-
rikt år. Tack alla Ni som gjort detta möjligt.

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen
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Borås är bäst i Europa på tillgänglighet. Det betydel-
sefulla erkännandet fick Borås Stad när kommunen 
vann första pris i den europeiska tillgänglighetstäv-
lingen Access City Award. 
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Årsredovisningens syfte och mål

Årsredovisningen är ett analyserande, politiskt beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag 
ökar kraven att fullmäktige måste få information om hur nämnderna 
följt fullmäktiges uppdrag för verksamheten. Redovisningen ska också 
ge en bild av kommunens finansiella ställning och vara en grund för 
fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar.

»

Politiskt beslutsunderlag
En årsredovisning kan se ut på olika sätt avseende inne-
håll, utformning m m. Avgörande är vilket syfte årsre-
dovisningen har. Detta beror i sin tur bl a på vem som 
redovisar och vem man redovisar för, dvs vem som är 
redovisningsskyldig respektive redovisningsmottagare.  
I vissa fall handlar det om att ge korrekt och rättvisande 
redovisningsinformation om den ekonomiska ställningen 
och utvecklingen, i andra fall kan årsredovisningen vara 
ett informationsinstrument med syftet att förmedla en viss 
bild över kommunens organisation och verksamhet.

Såsom framgår nedan väljer Kommunstyrelsen att hålla 
kvar årsredovisningsdokumentet som ett politiskt besluts-
underlag. Det hindrar inte att vissa förändringar görs för 
att göra dokumentet lättillgängligare samt analysen mer 
intressant för andra målgrupper. Huvudperspektivet i års-
redovisningen behålls där dokumentet i första hand utgör 
ett analyserande beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen skall
• tillsammans med nämndernas årsredovisningar och 

revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges 
prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna 
årets förvaltning,

• ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens 
samlade finansiella ställning och utveckling,

• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur 
nämndernas resultat skall regleras och

• successivt utvecklas för att kunna ge information till en 
vidare målgrupp.

Utgångspunkten är att respektive nämnd är redovisnings-
skyldig inför fullmäktige. Det är därför nämnderna 
som har huvudansvaret för att årsredovisningen till sitt 

innehåll motsvarar ovanstående krav. Nämndernas egna 
årsredovisningar med kommentarer och analyser föreläg-
ges Kommunfullmäktige som särskilda bilagor. Årsre-
dovisningen är i sin analys också framåtsyftande. Den 
ekonomiska utvecklingen gör sällan halt vid årsskiftet 
varför redovisningen av året som gått tillsammans med de 
första skatteprognoserna för det nya året kan ge värdefullt 
underlag för nya slutsatser.

Avstämning mot mål och resurser
Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag på nämnd-
nivå, med stor frihet för nämnderna att själva avgöra hur 
resurserna skall användas, ökar kraven på kontroll i form 
av uppföljning, utvärdering och analys av verksamhe-
tens resultat med avseende på måluppfyllelse, resursan-
vändning, prestationer och effekter. Detta innebär att 
Kommunfullmäktige av årsredovisningen måste kunna 
få information om hur nämnderna följt Kommunfull-
mäktiges riktlinjer för verksamheten, om de mål som 
fastställts i budgeten uppnåtts och hur effektivt anvisade 
resurser använts. Detta tillbakablickande syfte ställer krav 
på nämndvisa avstämningar mot budget såväl vad gäller 
ekonomiska mått i form av kostnader och intäkter m m 
som prestationer. 

Årsredovisningen skall också ge Kommunfullmäktige 
underlag för planering och utveckling av verksamheten. 
Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i 
verksamhetsanalyserna redovisas problem och utvecklings-
tendenser, som bl a kan beaktas i kommande budgetar-
bete.
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Samlad bild
Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kom-
munfullmäktige en så rättvisande bild som möjligt över 
kommunens finansiella ställning och utveckling. Med 
kommunen menas i detta sammanhang inte bara den 
verksamhet som drivs under s k offentligrättsliga former. 
Även sådan verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, 
stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller 
handelsbolag skall ingå i redovisningen. Motivet bakom 
kravet på en s k sammanställd redovisning är att en stor 
del av verksamheten i landets kommuner idag drivs under 
s k privaträttsliga former och att bilden av kommunens 
ekonomiska ställning därmed påverkas av om de kom-
munala företagen tas med eller inte. Kommunen och 
dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet, 
för vilken Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, 
såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste 
därför ges möjlighet att göra en samlad bedömning av 
kommunens totala ekonomiska engagemang.

Utveckling
För att årsredovisningen också skall kunna bli en tillgång 
för en vidare målgrupp kommer dokumentet successivt att 
utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas 
analys och ökad tillgänglighet. Ett mål i kommande års-
redovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. 
Inte minst är det externa perspektivet viktigt dvs hur med-
borgaren upplever verksamheten. Medborgarperspektivet 
stärks också av den utveckling av verksamhetsmål som 
lagstiftningen numera ställer och där Borås Stad fr o m 
budget 2008 redovisar måluppfyllelse. Verksamhetsmålen 
innebär ett arbete med att kunna beskriva och koppla eko-
nomi, verksamhet och kvalitet, mycket med utgångspunkt 
från medborgarna och brukarna.

En annan uppgift blir att utifrån de visioner och mål som 
beskrivs i VISION 2025 följa verksamhetens utveckling 
via nya s k målområdesanslyser.

Ackumulerat resultat
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfull-
mäktige också besluta om hur nämndernas resultat för 
det gångna året skall regleras. Enligt kommunens regler 
för budget- och verksamhetsuppföljning skall nämnder-
nas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över 
till nästkommande år. Nämnderna redovisar i samband 
med nämndbudgeten: i januari hur de planerar använda 
sina ackumulerade resultat, under förutsättning att kom-
munfullmäktige fastställer dem i årsredovisningen. Hur 
de ackumulerade resultaten behandlas kan anpassas efter 
konjunkturläge och grundbudgetens styrka och säkerhet. 
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Ekonomi

Plattform för bra verksamhet 
Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 
17 olika nämnder samt ett revisorskollegium och där sam-
manlagt ca 6,3 mdkr omsätts. I bolagsform bedrivs verk-
samhet genom 18 olika företag som tillsammans omsätter 
ca 2,1 mdkr. Borås Stad som koncern omsätter således ca 
8,4 mdkr per år.

Borås Stad har sedan millennieskiftet kunnat bygga upp 
en stark ekonomisk plattform. Detta har gynnat verksam-
heten under perioden och kommer framgent att med-
verka till att kunna nå målet med en planerad och stabil 
verksamhet. Liksom andra kommuner har vi drabbats av 
konjunktursvackor eller fått besked om kraftiga sänk-
ningar i kommunernas kostnadsutjämning. Men det som 
sticker ut för Borås del är att vi hållit tag i ekonomin, bl a 
genom tilltagna buffertar i budgetprocessen, samt sedan i 
årsredovisningen byggt upp reserver för resultatutjämning 
eller avsättningar.

Genom dessa dispositioner har den löpande verksamheten 
under åren kunnat hållas på en bra nivå samtidigt som 
också satsningar skett på framtiden. Exempel på tidigare 
dispositioner är att vi avsatt 440 mnkr till den s k dolda 
pensionsskulden, i syfte att kunna behålla verksamhet 
när skulden skall betalas, samt att vi kunnat engagera oss 
i specialsatsningar. När Trafikverket inte prioriterat för 
Boråsarna angelägna projekt såsom byggande av Rv 27, 
projekt Förbifart Sjöbo samt viktiga gatu och cykelvägar 
så har kommunen haft kapacitet att gå in. Särskilda egna 
satsningar har också varit möjliga för en utbyggd IT-infra-
struktur. 

Här har vi sammanfattat en rad glimtar över vad kommunen 
har arbetat med under 2014. »

Det hände i Borås Stad 2014

Verksamheten i Borås Stad har fortsatt att kontrollerat 
utvecklas och till tidigare ekonomiska resultatutjämnings-
reserv på ca 201 mnkr avsätts nu ytterligare 49 mnkr för 
2014. En god ekonomi är dock inget självändamål men 
påverkar i högsta grad möjligheterna bra och jämn verk-
samhetsutveckling.

Splittrad omvärld – osäkra förutsättningar

Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien ligger 
på ca 3 % är tillväxten i Euroländerna fortsatt svag. I flera 
länder har arbetslösheten fastnat på en hög nivå. I en spre-
tig bild klarar sig dock skatteunderlaget i Sverige relativt 
väl genom ett ökat antal arbetade timmar.

Som grundscenario ligger dock tills vidare fast att 
konjunkturen tar fart inför 2016 och 2017. Kommuner-
nas resultat har under flera tidigare år förstärkts genom 
återbetalningar från AFA-försäkringen vilket synes även 
bli fallet 2015. 

Känslan av ett bra ekonomiskt ledarskap på alla nivåer har 
dock fortsatt och innebär att den kommunala verksamhe-
ten i Borås kunnat utvecklas. Den plattform som skapats 
genom ekonomisk balans och kostnadskontroll ger bra för-
utsättningar för att klara variationer i konjunkturen. Ett 
bekymmer som vi återkommer till är alltid en anpassning 
till rådande resurser. Utrymmet för tillväxt kan kraftigt 
reduceras om anpassningar till verksamhetsunderlag ej kan 
ske, t ex till färre elever i våra skolor.
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Finansiell ställning 
Borås Stad har sedan millennieskiftet ökat sitt eget kapital, 
från 2,2 till hela 4,4 mdkr. Därutöver har det funnits 
möjligheter att använda de goda årsresultaten till att också 
göra avsättningar för att kunna underlätta kommande 
år. Denna disposition, att begränsa det egna kapitalets 
tillväxt, för att istället genom avsättningar kunna möta 
kommande kostnader förändrades i bokslutet för 2012. 
Då introducerades ett nytt system med en Resultatutjäm-
ningsreserv (RUR) jämte möjlighet till speciell öronmärk-
ning av eget kapital. RUR:en ökar nu och uppgår i 
årsredovisningen 2014 till 250 mnkr.

Den långsiktiga upplåningen har exklusive förmedling av 
lån till kommunala bolag minskat från mitten av 1990-ta-
let från 600 mnkr till 0 mnkr 2004. Från 2005 hade en 
egen likviditet byggts upp fram till 2013 på 1,8 mdkr. 
I takt med att avsatta medel för en rad investeringsprojekt 
nu använts så kommer den egna likviditeten att minska 
och i bokslutet för 2014 vara ca, 1,4 mdkr. 

Ekonomiska framgångsfaktorer 
Borås Stad har medvetet valt att fokusera ”god ekonomi” 
som grund och plattform i kommunikationen med 
nämnder och förvaltningar. En utbyggd dialog om god 
ekonomi och dess betydelse kombinerat med instrument 
som dubbla månadsuppföljningar buffertar m m, har givit 
nämnderna instrument och signaler, för att hålla sina 
budgetar.

Nämnder och förvaltningar har agerat lojalt med givna 
direktiv. Den vilja som finns ute i verksamheten att arbeta 
i en organisation med ordning, reda och god ekonomi 
skall inte underskattas. En slutsats är att kommunen skall 
fortsätta att förbättra och utveckla uppföljning och styr-
ning genom en dialog samt ett centralt stöd. De främsta av 
de interna framgångsfaktorerna bygger på dessa element.

Ett arbete som pågår är att utveckla kopplingen mellan 
ekonomi och verksamhet med hjälp av ett nytt IT-stöd. 
I detta system utvecklas nya och förfinade verksamhetsmål 
samt ett sätt att kvalitetssäkra dessa. I arbetet med Vision 
2025 har sju målområden formulerats vilka nu 2014 följs 
upp och mäts i särskilda målområdesanalyser.

Stadsutveckling

Befolkning
Borås Stad har haft en stabil befolkningsökning under 
hela 2000-talet och mycket talar för en fortsatt ökning 
kommande år. Folkmängden passerade under året både 
106- och 107 000 och uppgick till 107 022 personer den 
31 december 2014. Folkökningen var drygt 1 000 per-
soner: ca 300 genom födelseöverskott, drygt 700 genom 
flyttningsöverskott. 

Bostadsmarknad
Bra bostäder i attraktiva lägen är en viktig konkurrensfak-
tor för att en kommun ska locka fler invånare och få ett 
ökat skatteunderlag. Borås Stad vill skapa bra förutsätt-
ningar för att fler ska kunna bo i kommunen, bland annat 
genom att samverka med olika byggherrar.

Än så länge är det dock fortsatt bostadsbrist i Borås, 
framförallt när det gäller hyresrätter. I de större tätorterna 
behövs fler bostäder i anslutning till service och kom-
munikationer. Bostadsbristen har bidragit till förbättrade 
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Planarbete 
pågår för ytterligare cirka 4 000 hyresrätter, bostadsrätter 
och småhus. 

Götalandsbanan
Götalandsbanan genom Borås är i särklass stadens vikti-
gaste utvecklingsfråga. Den kommer att ge kommunen en 
helt ny position i Sverige. Genom minskade restider skapar 
Götalandsbanan en  ny arbetsmarknads- och utbildnings-
region tillsammans med Göteborg och Jönköping.

Götalandsbanan är också det största stadsbyggnadsprojekt 
som kommunen har tagit sig an, att gå genom Borås med 
dubbelspårig järnväg och anlägga ett nytt resecentrum.

Under 2014 inledde Trafikverket studien för den första 
etappen av Götalandsbanan, delen Göteborg-Borås, där 
Borås Stad tillsammans med Göteborgsregionens kom-
munalförbund och Bollebygd är medfinansiär. Kommu-
nerna längs stråket Göteborg-Borås ingår i Trafikverkets 
projektorganisation och har tillsammans med kommu-
nalförbunden för Göteborgsregionen och Boråsregionen 
undertecknat en avsiktsförklaring om gemensam samhälls-
planering för stråket. 
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Nytt kraftvärmeverk och 
avloppsreningsverk
Under 2014 fattade styrelsen för Borås Energi och Miljö 
AB beslutet att begära hos Kommunfullmäktige att få 
bygga ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på 
miljöanläggningen Sobacken. 

Borås Stads nuvarande anläggningar är underdimensione-
rade och håller på att bli gamla, och det är därför nödvän-
digt att ersätta dem. Det handlar också om att kommunen 
ska klara de miljökrav som ställs på utsläpp av avloppsvat-
ten och om att kunna leverera tjänster till medborgarna.

I mars 2015 godkände Kommunfullmäktige investe-
ringen.

Översiktsplan Öp16
För Borås Stad är arbetet med den nya översiktsplanen, 
Öp16, ett viktigt steg på vägen mot Borås 2025. Borås 
Stad vill ha hjälp av vardagsexperterna, medborgarna, 
att gemensamt fundera på hur vi vill mötas, bo och resa 
i Borås. Under 2014 förde därför politiker och tjänste-
män flera medborgardialoger om framtidens Borås med 
kommuninvånarna. I arbetet med översiktsplanen är den 
processen viktig för att många ska känna sig delaktiga och 
som ägare av resultatet. 

Innovationsplattform Norrby
Innovationsplattform Norrby är en arena för samverkan 
mellan kommun, näringsliv, akademi och medborgare. 
Tillsammans arbetar man med de utmaningar som finns 
inom hållbar samhällsbyggnad. Inom plattformen ses 
stadsdelen Norrby som ett living lab, där nya lösningar i 
form av till exempel nya avfallssystem, medborgartjänster 
och bostadslösningar forskas fram och testas tillsammans 
med medborgare.

Studierna utgår från stadsdelen Norrby, men de innova-
tioner som kommer fram i plattformen är generella och 
kommer att kunna tillämpas på andra stadsdelar – natio-
nellt och internationellt. Mellan 2013 och 2015 får arbetet 
finansiering från VINNOVA för att bygga upp och 
etablera plattformen.

Kärnan i partnerskapet utgörs av fyra aktörer: Borås Stad, 
Borås Energi och miljö, SP Sveriges tekniska forskningsin-
stitut samt Högskolan i Borås.

Framtidens kollektivtrafik
I arbetet med Framtidens kollektivtrafik utvecklades och 
fördjupades under året samverkan mellan Borås Stad, 
Västtrafik och trafikentreprenören. Borås Stad arbetade 
tillsammans med Västtrafik, bussentreprenören och Västra 
Götalandsregionen för att ta fram en Utvecklingsplan för 
stadstrafiken i Borås. 

Miljömålsarbete
Borås Stad vill bli en ledande miljökommun. Arbetet med 
miljömålen för åren 2013-2016 fortsatte inom de fyra 
målområdena: hållbara perspektiv, hållbar samhällspla-
nering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt 
hållbar natur. Målen är en lokal anpassning av Sveriges 
nationella miljökvalitetsmål och syftar till att minimera 
miljöpåverkan. 

Storsjöns naturreservat
Storsjön blev Borås Stads sjätte kommunala naturreservat. 
Området ligger cirka en mil sydväst om Borås och är drygt 
450 hektar. 

Medel för lokal utveckling
Ett av de sju målområdena i Borås 2025 handlar om att 
landsbygden levandegörs av medborgares initiativkraft. 
Eftersom Borås Stad vill främja den lokala utvecklingen 
i hela kommunen uppmuntrar kommunen engagemang 
som ökar trivseln och attraktiviteten för både boende och 
besökande. 

Under 2014 beviljades medel för lokal utveckling på totalt 
1,2 miljoner kr. 

Bredbandsutbyggnad
Borås Stads anslag och arbete för fiberutbyggnad innebär 
att det i dag finns 14 fiberföreningar i kommunen. Borgs-
tena Fiber och Sundholmen Fiber invigde under 2014 
bredbandsnät för internet, tv och telefoni.

Leader Sjuhärad
Vid årsskiftet var programperioden Leader Sjuhärad 
formellt slut. Under programmets sex år genomfördes 345 
projekt inom turism, kultur, natur och miljö. 
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I slutet av 2014 ansökte Borås Stad om att få starta ett nytt 
Leader-område under perioden 2015-2020, för att kunna 
få fortsatt EU-stöd till projekt för landsbygdsutveckling i 
Sjuhärad.

Verksamheten

Ett axplock ur verksamheten,  
händelser som präglat 2014:
Verksamheten inom förskola och fritidshem ökade med 
132 (163) respektive 51 (51) barn. 

Grundskolans elevunderlag ökade under 2014 med 377 
(201) elever. Ett trendbrott skedde 2011 efter en kontinu-
erlig minskning sedan 2003. 

Antalet elever i Borås Stads gymnasieskolor uppgick till 
4 097 (4 097) st. Färre Boråsungdomar väljer fristående 
skolor och fler elever från andra kommuner söker Borås 
kommunala skolor. Detta gör att elevtalet i kommunens 
gymnasieskolor håller en relativt konstant nivå trots mins-
kande elevkullar.

Tendensen är att allt fler personer omfattas av funktions-
hinderverksamheten men under 2014 har det varit en 
liten minskning och under året hade 942 (950) brukare 
beslut om LSS-insatser.

Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att minska 
för femte året i rad och uppgick till 82,2 (92,4) mnkr.

Under 2009 infördes möjligheten för hemtjänsttagare att 
välja andra utförare som alternativ till att få hemtjänsten 
utförd av kommunen det s k hemtjänstvalet LOV. Under 
2014 utfördes 156 087 (142 549) timmar av externa utfö-
rare vilket är en ökning med 9,5 (40) %. Under 2014 satte 
arbetet med en grundlig genomgång av vård- och om-
sorgsverksamheten igång i Borås Stad. I juni 2015 ska ett 
antal förslag till förändringar som ska leda till förbättring 
ha presenterats.

Visionen Borås 2025
Visionen Borås 2025 är den övergripande målbilden för 
Borås Stads verksamhet. Under 2014 inleddes arbetet 
med att utvärdera hur vi når vision Borås 2025. Visionens 
sju strategiska målområden analyserades i samband med 
uppföljningarna i april och augusti, för att ge ett arbetssätt 
som kan implementeras under 2015.

Borås Stad fortsatte att sprida kunskap om visionen Borås 
2025 genom att extra belysa utvecklingen inom ett av 

visionens områden i magasinet ”Vi tar gemensamt ansvar 
för barn och unga”.

För att skapa engagemang och förståelse för visionen 
behövs dialog och presentation av de aktiviteter som ge-
nomförs i visionens anda. Under 2014 togs första spadtaget 
i bygget av Orangeriet, Borås Stads nya mötesplats för dia-
log med kommuninvånarna, centralt placerad i Stadspar-
ken. Orangeriet blir boråsarnas nya vardagsrum och den 
självklara arenan för visualisering av hållbarhetsarbetet i 
Borås. Orangeriet invigs sommaren 2015.

Tillgängliga Borås prisades av EU
Borås är bäst i Europa på tillgänglighet. Det betydelse-
fulla erkännandet fick Borås Stad när kommunen vann 
första pris i den europeiska tillgänglighetstävlingen Access 
City Award. Priset delas ut av EU-kommissionen och går 
till en stad som tydligt har förbättrat tillgängligheten till 
grundläggande delar av stadslivet, och som även har kon-
kreta planer på hur arbetet ska fortsätta. 62 städer från 20 
länder deltog i tävlingen. 

Ett gott liv var dag
Vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag” startade 
under hösten 2014 och pågår till 1 juni 2015. Målet med 
projektet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv 
och känna välbefinnande. Alla som behöver stöd bemöts 
med respekt, har inflytande över insatser och möter kom-
petent personal. Det ska vara god kvalitet i varje möte med 
den enskilde.

Under 2014 inriktades arbetet på att samla in kunskap och 
erfarenheter från medborgare, brukare, anhöriga, medar-
betare, chefer och organisationer. Förslagen och åsikterna 
ska bearbetas och förädlas för att bli en handlingsplan för 
Borås Stads äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.

Projekt för sociala investeringar
Borås Stad har sedan tidigare avsatt 20 miljoner kr till 
sociala investeringar. Kommunen beviljade 1,3 miljoner 
kr till projektet ”Särskild satsning på ej läs- och skrivkun-
niga vuxna aktuella för SFI”, som i SFI:s regi ger mo-
dersmålsstöd till analfabeter. Projektet ”Inkludering och 
framtidstro för barn och unga” beviljades 150 000 kr till 
en förstudie. Projektet syftar till tidiga insatser för barn 
och unga i riskzon, bland annat för att de ska få godkända 
betyg, må bättre och känna större framtidstro.
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Unga i Borås
Borås Stad genomförde undersökningen Lupp, Lokal upp-
följning av ungdomspolitiken, vars resultat ger underlag 
och kunskap kring ungas levnadsvillkor i Borås. Nästan 
1 700 elever i grundskolans årskurs 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet besvarade enkäten. 

Drygt 1 500 ungdomar erbjöds feriearbete inom Borås 
Stad under sommaren. Som feriearbetare utför de unga ett 
riktigt arbete inom kommunens förvaltningar, bolag eller 
föreningar, utan att ersätta ordinarie personal. Femton av 
dem fick som ”Ung kommunutvecklare” bidra med ett 
ungt perspektiv på utvecklingsfrågor, samtidigt som de 
fick ökad kunskap om kommunen som arbetsgivare. En 
del tog möjligheten att prova på att driva eget som ”Som-
marlovsentreprenör”.

Borås Stads ungdomsråd firade tioårsjubileum och satsade 
på att stärka samarbetet med de lokala ungdomsråden i 
stadsdelarna, bland annat genom utbildningsdagar.

Näringsliv och samverkan
Borås näringsliv kännetecknas av sitt entreprenörskap och 
ett stort antal företag i många olika branscher. De flesta 
företagen är små eller medelstora. Det finns drygt 12 000 
företag som sysselsätter drygt 62 000 arbetstagare. Ca 250 
företag har fler än 25 anställda. Borås har en stark position 
som attraktiv etableringsort både nationellt och interna-
tionellt. Våra strategiska fördelar är läget: närheten till en 
större stad, närheten till en internationell flygplats och 
närheten till Skandinaviens största hamn. Andra viktiga 
faktorer är tillgång till kvalificerad arbetskraft, rimliga 
levnadskostnader och en god livsmiljö.

Det textila klustret
I det gamla industriområdet Simonsland i centrala Bor-
ås invigdes Textile Fashion Center i slutet av maj. Textile 
Fashion Center är en mötesplats för kreativa verksamheter 
inom mode, textil och design. Detta kreativa centrum 
rymmer vetenskap, kultur, innovation och affärsverksam-
het, främst inom textil men även inom andra områden.

Borås Stad är tillsammans med Högskolan i Borås och det 
samlade näringslivet i Sjuhärad verksamhetens bas. I det 
textila klustret förenas företag, forskningsinstitut, utbild-
ning samt organisationer som jobbar för innovation och 
affärsutveckling. 

I Textile Fashion Center finns affärsarenan Marketplace 
Borås, ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i 
Borås, Nordisk Designskola och näringslivet. Marketplace 
Borås har drygt 200 medlemsföretag från hela regionen, 

inklusive Alingsås och Göteborg. Flera internationella 
medlemmar stärker det internationella utbytet. 

Satsningen på Textile Fashion Center gör att Borås röner 
stor uppmärksamhet för vår unika position i Sverige. 

Kongresshus med plats för möten
Kommunfullmäktige fattade i januari beslut om att 
Folkets hus ska byggas om till kongresshus och därmed få 
tillbaka sin ursprungliga funktion som mötesplats för både 
boråsare och besökare. Det handlar om att kunna väl-
komna möten som vi tidigare fått säga nej till. Dessutom 
ger effekterna av kongresshuset nya skatteintäkter.

Etablering och industrimark
Intresset för Viaredsområdet, väster om Borås, var stort 
även under 2014. Flera tomter i industriområdet Viared 
Norra såldes och försäljningen av Viared Västra inleddes. 
Arbetet med att ta fram ytterligare mark fortsatte under 
året. 

Handelsvision
Tillsammans med ett 80-tal företag i branschen tog Borås 
Stad fram en ny, gemensam handelsvision. Syftet med vi-
sionen är att intressenterna ska fokusera mot gemensamma 
mål och aktiviteter som stärker Borås och näringslivet 
inom handel, ett av våra styrkeområden nationellt, inte 
minst den digitala handeln. 

Samarbete med Högskolan
Högskolan i Borås har ett unikt utbildnings- och forsk-
ningsutbud med universitetskvaliteter. Högskolans forsk-
ning kännetecknas av en ömsesidighet mellan vetenskap 
och kvalificerat yrkesliv. Högskolans arbete med att 
integrera perspektiv från akademi och omvärld – att förena 
idé och praktik – är ett viktigt bidrag när det gäller att öka 
mångfalden och stärka kvaliteten i det nationella forsk-
nings- och utbildningssystemet. 

Högskolan i Borås förser det regionala arbetslivet med 
kvalificerad arbetskraft och bedriver även ett antal 
utbildningar där högskolan är den nationellt ledande 
aktören. Högskolan i Borås är ett eftersökt lärosäte för 
både regionala, nationella och internationella studenter. 
Söktrycket till högskolans utbildningar är stort. I samband 
med att Textilhögskolan flyttade till nya lokaler i Textile 
Fashion Center, i direkt anslutning till Högskolans övriga 
lokaler, skapades ett nationellt unikt citycampus. Genom 
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sitt centrala läge bidrar Högskolan i Borås nästan 13 000 
studenter till en levande och attraktiv stadsmiljö.

Samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås 
är starkt och vi arbetar för att koncentrera och optimera 
forskningen kring stadens kärnområden – textil, resurså-
tervinning och handel – till Högskolan i Borås. Målet, att 
stärka forskningen inom nämnda områden, finns med i 
alla satsningar i staden. Även de satsningar som görs inom 
innovationsområdet sker i nära samarbete med högskolan. 

Under Almedalsveckan väckte Borås Stad tillsammans 
med Högskolan i Borås och Västsvenska Handelskam-
maren, i samband med ett seminarium, en diskussion om 
åtgärder för att lyfta textil- och modebranschen under 
mottot Våga satsa mer pengar på textil forskning.

Platsvarumärket Borås
Inom ramen för partnerskapet BoråsBorås inleddes under 
året arbetet med att forma ett platsvarumärke för Borås. 

Waste Recovery
Affärsdriven miljöutveckling är ett prioriterat område för 
Borås Stad. Inom arbetet med Waste Recovery använder 
vi vår stora kunskap och långa erfarenhet inom området 
resursåtervinning. Ett exempel är Indonesien där förutsätt-
ningar skapas för ett långsiktigt hållbart samhälle genom 
utbildning och produktionsstöd för utvinning av biogas 
för el, sophantering och samhällsplanering. Projektet röner 
stora framgångar och skapar tillväxt i såväl Borås som 
Indonesien. Borås Stad fick mycket uppmärksamhet för 
sitt engagemang.

Projektet Waste Recovery bedriver arbete även i Vietnam. 
Under 2014 genomfördes en förstudie för projekt i Molda-
vien. 

Ett gemensamt bolag inom Borås Energi och Miljö, Borås 
Waste Recovery AB, BWR, bildades och bemannades 
under året. 

Medarbetarna
Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som har en 
god personalpolitik i syfte att behålla och rekrytera kom-
petenta medarbetare. Vi står inför en stor utmaning när 
det gäller att rekrytera personal med rätt kompetens. För 
att klara personalbehovet behöver vi årligen nyanställa ca 
800 årsarbetare i konkurrens. Det beror bland annat på att 
personal går i pension och på ökningen av antalet invåna-
re. Detta är en stor utmaning för den offentliga arbetsgi-
varen i hela Sverige. För Borås del innebär utmaningen 

ett aktivt arbete med olika åtgärder för att klara behoven 
av nyrekrytering och för att kunna behålla redan anställd 
personal. Vi arbetar idag med olika insatser för att bredda 
rekryteringsbasen och attrahera nya grupper.

Heltid för alla
Från den 1 augusti 2014 gäller att alla tillsvidareanställda 
inom Borås Stad, med några undantag, ska ha möjlighet 
att arbeta heltid. Målet är att på sikt minska sjukfrånva-
ron, liksom antalet timavlönade och andelen delade turer. 
Resultatet blev att 95,7 procent av våra tillsvidareanställda 
nu har ett anställningsavtal på heltid – en ökning med 
16,7 procentenheter. 

Jämställdhetsarbete
Borås Stad satsar långsiktigt på hållbar jämställdhet. 2014 
års strategiska jämställdhetsarbete innebar att Kommun-
styrelsen antog ”Jämställt Västra Götaland 2014-2017”, 
en strategi för jämställdhetsintegrering. Under året antogs 
också Plan för lika rättigheter och möjligheter. Borås Stad 
deltar i SKL:s projekt ”Fler män i förskolan”.

Arbetet med att jämföra lika och likvärdiga manliga och 
kvinnliga yrkesgrupper fortsatte och under året genomför-
des arbetsvärderingsprojekt och information om detta. 

Arbetsrotation
Arbetsrotation motverkar konsekvenserna av så kallade 
inlåsningseffekter för våra medarbetare. Kommunerna i 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver Med-
arbetarcentrum för att underlätta arbetsrotation. Under 
2014 fick 100 personer stöd vid förändring eller byte av 
tjänst internt eller externt. 222 personer anlitade Med-
arbetarcentrum för bland annat coachande samtal och 
grupputvecklingsinsatser.

Hälsa och arbetsmiljö
Det strategiska hälsoarbetet fick en tydlig riktning 2014 
när Kommunfullmäktige antog mål och uppföljning av 
hälsa. Nyckeltalet ”hälsa” sätter fokus på hur Borås Stad 
ska arbeta långsiktigt för att vara en hälsosam organisa-
tion. 

Medarbetarna i Borås Stad kunde under året ta del av 
friskvårdsbidrag, en motionskampanj, en familjeföreläs-
ning och en hälsoakademi. Personalklubben MerKraft, en 
av Sveriges mest livaktiga personalföreningar, erbjöd ett 
brett utbud av friskvårdsaktiviteter.
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Folkökningen var drygt 1 000 personer: 
ca 300 genom födelseöverskott, drygt 
700 genom flyttningsöverskott. 
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Medborgar- och brukarperspektiv

Invånarna har höga krav på information, valfrihet, delaktighet och 
medbestämmande. För att möta dessa krav har Borås Stad infört ett 
antal verktyg för att förbättra information, dialog och medbestäm-
mande för medborgarna.

»

Borås 2025
I oktober 2012 antog Kommunfullmäktige ”Borås 2025 – 
Vision och strategi”. Visionen är den övergripande målbil-
den för hela Borås Stads verksamhet.  2014 var första året 
som Borås Stads budget var strukturerad efter visionens 
målområden. Inom varje målområde finns ett antal indi-
katorer som visar om Borås Stad närmar sig visionen. Varje 
indikator är kopplad till ett mätbart målvärde. I budgeten 
finns också särskilda uppdrag till olika nämnder. 

Under 2014 startade ett arbete med att utvärdera hur 
arbetet mot vision Borås 2025 fortlöper. De strategiska 
målområden som finns i visionen har i samband med terti-
aluppföljningarna i april och augusti analyserats för att ta 
fram ett arbetssätt som kommer att implementeras under 
2015.

För att skapa engagemang och förståelse för visionen 
behövs dialog och en presentation av de aktiviteter som 
genomförs i visionens anda. 

Ett visionsspel har tagits fram och kommer att levereras 
under 2015. Spelet öppnar uppför diskussioner kring håll-
bar utveckling och hur verksamheterna kan arbeta utifrån 
målområdena i en hållbar riktning.

Modeller för att följa upp kvalitet 
i Borås Stad 
Kommunstyrelsen har fastställt vilka modeller Borås Stad 
ska använda för att följa upp kvalitet. 

Syftet är att

• Förbättra möjligheten till information, dialog och infly-
tande för medborgarna. 

• Ta till vara synpunkter från brukare och medborgare för 
att förbättra verksamhet, service och bemötande.

• Följa upp hur verksamheterna tillgodoser brukarnas 
behov.

Brukarundersökningar har genomförts inom Individ och 
familjeomsorgen. Undersökningarna har genomförts i 
samverkan mellan Sjuhäradskommunerna, vilket ger möj-
lighet till jämförelser med andra. 

Brukarundersökning individ- och 
familjeomsorg 2014 Borås

Sjuhärads-
kommuner

Påstående

Andel (%)
positiva 

svar

Andel (%)
positiva

svar
Lokalerna är väl anpassade för mitt 
besök 80 78

Min handläggare ger mig ett gott 
bemötande 85 89

Det är lätt att få kontakt med min 
handläggare 78 79

Det är lätt att förstå den information 
jag får från min handläggare 81 83

Jag har förtroende för min 
handläggare 80 81

Min handläggare lyssnar på vad jag 
har att säga 84 83

Kontakten med Individ- och famil-
jeomsorgen har bidragit till att min 
situation har blivit bättre 71 70
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Inom äldreomsorgen har Borås Stad deltagit i Socialstyrel-
sens brukarundersökning.

Mer än hälften av de äldre inom både hemtjänst och 
vård- och omsorgsboende besväras av ensamhet. Dock har 
andelen minskat i jämförelse med föregående undersök-
ning, vilket visar att de åtgärder som nämnderna vidtagit 
ger resultat.

Brukarundersökning äldreomsorg 2014
Vård- och 
omsorgsboende Hemtjänst

Påstående
Andel positiva svar

2013 2014 2013 2014
Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 52 51 68 66

Får bra bemötande från personalen 94 95 98 97

Känner förtroende för personalen 91 90 92 91

Besväras inte av ensamhet 31 35 43 46

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov 85 88 82 79

Är sammantaget nöjd med verksamheten 83 84 91 89

Samtliga verksamheter har fått goda resultat när det gäller 
förtroende och bemötande. Brukarna anser också att det 
är lätt att få kontakt med personalen. Även när det gäller 
möjligheten till kontakt med personalen och information 
är brukarna i stort sett nöjda, men det finns utrymme för 
att ytterligare förbättra resultatet.

Resultatet från Kommunens Kvalitet i Korthet har följts 
upp under året. Borås Stads resultat har försämrats jäm-
fört med tidigare mätningar kvaliteten inom vård- och 
omsorgsboende samt  tillgänglighet per telefon och e-post. 
Kommunstyrelsen har därför beslutat att Borås Stad under 
2015 ska undersöka vad medborgarna anser om tillgäng-
ligheten per telefon. 

Syftet är att Borås Stad ska ha en tillgänglighet per telefon 
som motsvarar medborgarnas behov och förväntningar 
samt att medborgaren ska på ett enkelt och snabbt sätt 
kunna komma i kontakt med kommunen och känna sig 
nöjd med svarstider och bemötande. Under sommaren 
2015 kommer några av Borås Stads feriearbetare att inter-
vjua medborgare för att ta reda på deras synpunkter om 
tillgängligheten.  

Öppna jämförelser är en sammanställning som Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen gör 
av resultat från samtliga kommuner i landet. Öppna jäm-
förelser har publicerats inom grundskola, gymnasieskola, 
vård och omsorg om äldre, trygghet och säkerhet, social-
tjänst, samt folkhälsa och energi och klimat. Resultaten 
sammanställs för Borås Stad i jämförelse med riket och 
föregående år.

Flera av resultaten jämförs med genomsnittet för riket och 
med kommunens egen utveckling under de senaste åren 
Jämförelserna visar om verksamheterna använder sina 
resurser på ett hållbart sätt. Får kommunens medborgare 
och brukare den vård och omsorg, utbildning och service 
de har rätt till, och till rätt kostnad?

Kommunstyrelsen följer upp en del av resultaten genom 
att nämnderna lämnar analys och information om pågå-
ende och planerade förbättringar, till exempel för brukar-
undersökningar och valda områden i Kommunens Kvalitet 
i Korthet. 

Samtliga resultat publiceras och kommenteras på Borås 
Stads webbplats Kvalitet och resultat – Borås 

Jämförelsetjänst
Jämförelsetjänsten” Ett välgrundat val” som finns på 
Borås Stads webbplats presenterar resultat och andra fakta 
från förskola, grundskola, gymnasieskola samt vård- och 
omsorgsboende. Tjänsten vänder sig i första hand till med-
borgarna som ska kunna jämföra olika enheters resultat 
och kvalitet med varandra. Den kan även användas internt 
för jämförelse mellan enheterna och på så sätt stimulera 
till förbättringar i verksamheten. Jämförelsetjänst – Borås 

http://www.boras.se/kategorisidor/kommunochpolitik/kommunochpolitik/kvalitetochresultat.4.63fbc1fa126f45b1ad7800059209.html
http://www.boras.se/kategorisidor/kommunochpolitik/kommunochpolitik/kvalitetochresultat/jamforservice/jamforelsetjanst.4.34cbb7bd13bb82fa9b1800014702.html
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Medborgardialog
Medborgardialog är ett sätt att fördjupa demokratin och 
möjlighet till inflytande även mellan valen. Det ger också 
möjlighet för politiken att ha ett bättre underlag när det 
är dags att fatta beslut Kommunfullmäktiges berednings-
grupp för medborgardialog har under 2014 utbildat 13 
nämnder. I utbildningen tas Borås Stads principer för 
medborgardialog upp men också hur man kan ha stöd av 
handboken vid planerande av att genomföra en med-
borgardialog. Under 2014 har nämnderna genomfört 26 
medborgardialoger.

En kommungemensam webbplats har utvecklats för att få 
en samlad bild av medborgardialogerna i kommunen. Här 
ska all information om dialoger finnas. 

Medborgardialoger ska signaleras genom en tydlig, gemen-
sam grafik. Pratbubblan är vår symbol för medborgardia-
log och finns i ett antal olika varianter.  

Ett gott liv var dag
Vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag” har på-
börjats under 2014. Projektet ska pågå till den 1 juni 2015. 
Under 2014 har arbetet inriktats på att samla in kun-
skapsmaterial från olika referensgrupper t ex, medborgare, 
brukare, anhöriga, medarbetare, chefer och organisationer.

Målet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och 
känna välbefinnande. Alla som behöver stöd bemöts med 
respekt, har inflytande över insatser och möter kompe-
tent personal. Det ska vara kvalitet i varje möte med den 
enskilde.

Arbetet innehåller delprojekten;

• Chefens uppdrag - hur ger vi förutsättningar för chef-
skapet?

• Hälsosam organisation- hur skapar vi goda arbetsplatser 
och är en god arbetsgivare?

• Kvalitet för brukaren – äldreomsorgen och funktions-
hinderverksamheten, hur ska vi bidra till att individen 
känner sig trygg i sin vardag? 

• Styr och ledning – hur säkrar vi att vi med tilldelade 
resurser gör rätt saker på rätt sätt och på rätt plats?

Valfrihet
Flera verksamheter ger medborgarna möjlighet att välja 
utförare. 13 procent av eleverna i grundskolan och 12 pro-
cent i gymnasieskolan har valt fristående skola och 7 pro-
cent av barnen i förskoleålder finns i fristående förskola. 

21 procent brukare inom hemtjänstvalet har valt att få sin 
hjälp av privata utförare. Det har under året skett föränd-
ringar så att gruppen utrikes födda har fördubblat och 
den finsktalande gruppen ökade antalet brukare med en 
tredjedel. Daglig verksamhet inom LSS har stabiliserats 
och är nu 18 procent.

Inflytande för barn och unga
I syfte att utveckla arbetet med barns och ungas infly-
tande har en rad insatser gjorts. Under hösten har Lupp 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförts. 
1 673 elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet har be-
svarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 74 procent. 
Detta ger ett brett underlag och kunskap kring ungas 
levnadsvillkor i Borås. Resultaten kommer sammanställas 
och analyseras under 2015.

Borås Stads ungdomsråd har under året firat sitt 10-års 
jubileum. Ungdomsrådet har funnits sedan 2004 och 
arbetar för att öka ungas inflytande i kommunen. 

I Borås Stad utvecklas ständigt nya metoder för ungas 
inflytande. Under sommaren 2014 har kommunen erbju-
dit feriearbete som ung kommunutvecklare i Borås Stad. 
Syftet med unga kommunutvecklare har varit att erbjuda 
ett meningsfullt feriearbete, öka ungas kunskap om kom-
munen som arbetsgivare och ge unga en möjlighet till 
inflytande. 15 feriearbetare fick i uppdrag att bidra med 
ett ungdomsperspektiv när det gäller utvecklingsfrågor 
för kommunen. Arbetet gav goda resultat och kommer 
fortsätta utvecklas under 2015.

Ständiga förbättringar
Resultaten från olika uppföljningar är en del av underlaget 
för Borås Stads förbättringsarbete. Jämförelserna ska leda 
till förbättringar genom att resultaten, oftast på enhets-
nivå, finns tillgängliga för alla. Enheter med mindre bra 
resultat kan lära av enheter med bättre resultat.  

Under året har arbetet fortsatt med att utbilda chefer på 
olika nivåer, bland annat har alla chefer i Borås Stad i sam-
band med Dialogforum diskuterat vad det systematiska 
förbättringsarbetets principer betyder och vilka krav och 
förväntningar detta innebär för medarbetare och chefer.



Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014

18

Borås Stad deltog under 2013 och 2014 i Sveriges Kom-
muner och Landstings (SKL) projekt Ständiga förbättring-
ar för att tillsammans med andra kommuner utveckla en 
metodik som uppmuntrar alla att ge förslag till förbätt-
ringar, som sedan genomförs i verksamheten. 

Arbetet med de samlade styrdokumenten i Borås Stad 
har fortsatt och under året har flera dokument reviderats 
enligt riktlinjerna för styrdokument, som bland annat fast-
ställer att ett styrdokument gäller i fyra år och ska därefter 
revideras. 

Gemensam synpunktshantering 
och e-tjänster
Under 2014 fortsatte arbetet med det kommunövergripan-
de synpunktshanteringssystemet. Ytterligare utbildningar 
av mottagare och handläggare, marknadsföringskampanjer 
och utvärderingmöten har genomförts. 

En kartläggning och en behovsinventering av kommunens 
e-tjänster har genomförts under 2014.

Kartläggningen har i första hand genomförts utifrån ett 
invånarperspektiv. För att kunna göra detta undersöktes 
vilka behov förvaltningarna, organisationer, företag och 
allmänhet har av e-tjänster. I detta ingick även en uppfölj-
ning av hur befintliga e-tjänster nyttjats. Undersökningen 
syftade även till att kartlägga vilka tjänster som har störst 
potential, mest allmännytta och behovet av förvaltning- 
och utvecklingsorganisation. Jämförelser med andra 
kommuner och omvärldsbevakning har skett genom olika 
samverkansgrupper, projekt, nätverk och mötesplatser. 
Genom detta ska goda exempel och fungerande lösningar 
från andra kommuner kunna tas till vara. 

Via enkäter har invånarnas tankar och åsikter kring 
e-tjänster kartlagts. Resultatet av denna kartläggning 
kommer tjänster att redovisas som ett beslutsunderlag 
inför Borås Stads kommande satsning på e-tjänster.
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Vision
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och 
handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. 
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar 
till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och 
idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och 
handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, 
och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr 
den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger 
Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.

Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det 
finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av 
våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för en 
hållbar utveckling. 

Indikatorer – Måluppfyllelse
Enligt anvisningarna ska nämnderna i sina årsredovis-
ningar för 2014 redovisa utfall för indikatorerna. I vissa 
fall avser indikatorerna en nämnds verksamhet, t ex 
gymnasieskolan. I de fall indikatorerna avser verksamhet i 
flera nämnder ingår i den följande sammanställningen de 
uppnådda resultaten för kommunen i sin helhet. För att se 
de enskilda nämndernas resultat hänvisas till nämndernas 
årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indi-
katorerna med uppgifter om måluppfyllelse, utfall 2012 
och 2013, mål 2014 samt utfall 2014. Utfallet baseras på 
nämndernas inlämnade uppgifter. 

Borås 2025 – Strategiska målområden

I oktober 2012 antog Kommunfullmäktige ”Borås 2025 – Vision och 
strategi”. Visionen är den övergripande målbilden för hela Borås Stads 
verksamhet. 2014 var första året som Borås Stads budget var struktu-
rerad efter visionens målområden. Inom varje målområde finns ett 
antal indikatorer och uppdrag som visar om Borås Stad närmar sig 
visionen. Varje indikator är kopplad till ett mätbart målvärde. 

»

Symbolförklaring till tabellerna nedan
  Målet är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av mål-

värdet)
  Målet är på väg att uppfyllas (Utfallet är minst 85 % 

och högst 99,9 % av målvärdet)
  Målet är ej uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av 

målvärdet)

Fortsatt utvecklingsarbete
Under 2014 har arbetet med att implementera Stratsys i 
Borås Stad fortsatt. Stratsys är ett webbaserat verktyg som 
ska stödja och förenkla strategi- och målstyrningsproces-
sen, från planering och dokumentation till operativt arbete 
med uppföljning av mål och nyckeltal, rapportering, och 
analys. Arbetet med att föra ut Kommunfullmäktiges 
indikatorer har fortsatt under 2014 och målet på lång sikt 
är att alla chefer som har budgetansvar ska rapportera i 
Stratsys.

Under våren 2015, inför budgetarbetet 2016 kommer 
indikatorerna och dess målvärden att ses över. Kommun-
styrelsen ska ta fram ett förslag som innebär att inte fler 
indikatorer än absolut nödvändigt används. Syftet med 
indikatorerna ska vara att de bidrar till att utveckla verk-
samheten i Borås Stad.
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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.

Vilka åtgärder har vidtagits
SM-veckan arrangeras av RF i samarbete med specialidrottsförbund och värdstaden. Syftet 
med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en 
och samma stad. I Borås slogs alla tidigare rekord med 41 idrotter och 271 svenska mästare. 
Aldrig tidigare har en värdstad kunnat genomföra en så omfattande SM-vecka. Veckan kryd-
dades av Sara Sjöströms världsrekord på 50 m fjäril på det nyrenoverade Alidebergsbadet. 

Medborgardialoger är ett sätt att fördjupa demokratin och möjlighet till inflytande även 
mellan valen. Det ger också möjlighet för politiker att ha ett bättre underlag när det gäller 
att fatta beslut. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog har under 2014 
utbildat 13 nämnder. I utbildningen tas Borås Stads principer för medborgardialog upp men 
också hur man kan ha stöd av handboken vid planerande av att genomföra en medborgardia-
log. 

Bygget av Orangeriet med Rådrummet har påbörjats under 2014 och kommer att stå klart 
under första halvåret 2015 med en planerad invigning 4-6 juni.

Den 4-7 september hölls street art festivalen No Limit i Borås. Festivalen hade konstnärer 
från 7 olika länder, Holland, Brasilien, Italien, Tyskland, Polen, Spanien och Sverige. Väg-
garna som målades under festivalen varierade i storlek, men några av dem var så höga som 
sjuvåningshus.



Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse

 21

Vilka resultat har uppnåtts
Orangeriet är inte färdigställt, varför det inte går att uttala sig helt om resultaten ännu. Det 
utgör emellertid ett gott exempel på en mötesplats mellan generationer och kulturer, där med-
borgarna kan utgöra medskapare till stadens utveckling, särskilt genom det s k rådrummet. 

Orangeriet tillsammans med ”No limit street art” utgör dessutom goda exempel på tydliga 
och välkomnande entrèer till Borås. 

SM-veckan är ett resultat av en uppmuntran och initiativ om att dra stora möten och evene-
mang till Borås. HUI, Handelns utredningsinstitut, gjorde på uppdrag av RF och Borås Stad 
en utredning om de turistekonomiska effekterna av veckan i Borås. Vi kan konstatera att; 

• 40 miljoner kr omsattes i Borås under veckan  
• 58 000 unika besökare besökte evenemanget  
• Tävlingarna genererade 137 000 besök  
• 7 052 deltagare var med i de 41 olika idrotterna  
• 95 % av besökarna tyckte att värdskapet var bra eller mycket bra i Borås  

Retriever, Nordens ledande företag inom mediabevakning, konstaterade att annonsvärdet för 
veckan uppgick till 61 miljoner kr.

Under 2014 har nämnderna genomfört 26 medborgardialoger. Medborgardialoger exempelvis 
den som rört översiktsplanen och de som ingått i projekt såsom ”Ett gott liv var dag”, är mö-
tesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt 
inflytande på stadens utveckling.

Utmaningar 

I nämndernas årsredovisningar saknas det uppgifter om arbete utifrån strategiområdena ”Vi 
samverkar med högskolan för att utveckla en utbildning kring gott värdskap och servicekäns-
la” och ”Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring stora 
möten och evenemang”. Utmaningar blir att säkerställa så att arbete sker utifrån samtliga 
strategier inom målområdet. Det handlar också om att vidareutveckla alla bra initiativ och att 
sprida goda exempel för att lära av varandra. Om inte en balans finns i att arbeta utifrån alla 
strategier finns risk att målområdet inte kommer att uppfyllas. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse

Utfall 
2012

Utfall 
2013

Mål 2014 Utfall 
2014

Trend/ kommentar

Antal genomförda medborgardialoger  32 26

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)  17 17 12 17

Andel personer i äldreboende med aktuell genomföran-
deplan, ej äldre än sex månader, %.  82 90 87 på väg åt rätt håll

Andel kulturutbud för barn och unga, %  60 18 45

Antal besökare på Textilmuseet  40 000 45 969 utfallet avser perioden 
från invigningen den 
23 maj till och med 
december

 Antal gästnätter i Borås  186 492 183 907 200 000 181 394 på väg åt fel håll

Andel säker och tryggcertifierade föreningar, %  11 17 14 på väg åt rätt håll

Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på 
Brygghuset  100 198

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder  200 144
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Uppdrag Status Kommentar

En tvärpolitisk arbetsgrupp har under 2013 blivit 
klar med en handbok om medborgardialoger. 
Under 2014 kommer medborgardialoger att 
genomföras i praktiken. Det övergripande an-
svaret för att planera och samordna dialogerna 
vilar på en särskild beredning under Kommun-
fullmäktige.

● Genomfört
Alla nämnder har fattat beslut om att genomföra ett visst antal 
medborgardialoger under året.

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

I förvaltningen finns en arbetsgrupp som arbetar kontinuerligt 
med att inventera, investera i nya näridrottsplatser av olika slag. 
Samverkan finns också med de tre stadsdelarna om uppdraget.

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka 
lokaler direkt på nätet i förvaltningens boknings-
system under 2014.

♦ Delvis genomfört
Arbetet pågår och under slutet av 2014 har vi i samråd med Bor-
ås Stads dataavdelning kommit överens om att anlita en extern 
leverantör fullt ut vad gäller programvara och serverfunktion. In-
stallationen är nu slutförd och inprogrammering pågår. Målet är 
att under våren 2015 ska det fungera fullt ut.

Samarbetet mellan Fritid- och folkhälsonämn-
den och Sociala omsorgsnämnden behöver 
utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med 
frivilligorganisationerna. Vi ger därför Fritid- och 
folkhälsonämnden i uppdrag att se över riktlin-
jerna för föreningsbidrag, där man prövar möjlig-
heten att som verksamhet räkna administration/
samordning i syfte att utveckla samarbetet med 
de sociala föreningarna.

♦ Delvis genomfört
Vi har påbörjat samarbetet och intensifierat detsamma kring olika 
gemensamma frågor, dels i arbetet med att skapa meningsfulla 
fritidsaktiviteter för människor med funktionsnedsättning och dels 
för arbetet med de sociala föreningarna. 

Utvecklingen av ”Rådrum” som är ett forum för 
Boråsarna att vända sig till för att få information 
och vägledning i hållbarhetsfrågor intensifieras 
under 2013.

● Genomfört
Förvaltningens arbete med att konkretisera innehållet i Rådrum-
met i Orangeriet i Stadsparken har fortsatt under 2014.Orangeriet 
beräknas stå klart i mitten av maj 2015 och invigningen planeras 
ske 4-6 juni.

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

♦ Delvis genomfört
Arbetet med att ta fram en skulptur särskilt avsedd för funktions-
hindrade planeras att påbörjas under 2015 i samarbete med 
relevant expertis.

Textilmuseet skall verka för att få ett utökat stat-
ligt uppdrag för sin verksamhet. ● Genomfört

Kulturrådet arbetar inte längre med nationella uppdrag. Riksda-
gen fattade i december 2009 beslut om att införa en ny modell, 
kultursamverkansmodellen, för fördelning av statliga bidrag till 
regional kulturverksamhet. Textilmuseet har sedan tidigare re-
gionala medel via Västarvet och har under 2014 även utverkat 
750 000 kr extra från Regionens kulturnämnd via kultursamver-
kansmodellen. 

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

♦ Delvis genomfört
Bidragsöversynen är påbörjad under 2014 och ska avslutas 2015.

Borås ställning som en framgångsrik Skulptur-
stad skall utvecklas ytterligare. De hittills genom-
förda skulpturutställningarna får en fortsättning 
med en ny skulpturbiennal 2014.

♦ Delvis genomfört
Borås ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall utvecklas 
ytterligare. De hittills genomförda skulpturutställningarna får en 
fortsättning med en ny skulpturbiennal 2016. Skulpturbiennalen 
är stommen i den fortsatta utvecklingen. Dessutom har det under 
2014 bildats ett särskilt skulpturråd som arbetar med skulptursta-
dens strategiska utveckling. 

Arbetslivsnämnden ska pröva modellen med 
fadderfamiljer för invandrare, som är en hjälp att 
möta och förstå det svenska samhället.

● Genomfört
Arbetslivsnämnden har under 2014 utvecklat modellen med fad-
derfamiljer för invandrare. Frågan har varit uppe i Integrationsrå-
det. Arbetslivsnämnden har fått 765 000 kr från Länsstyrelsen för 
att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och fa-
miljekontakter, arbetet ska ske ihop med de övriga kommunerna 
som ingår i Boråsregionens Etableringscenter.

Arbetslivsnämnden ska vara kommunens 
kontakt för tolkförmedling. ● Genomfört

Arbetslivsnämnden ansvarar för kontakten Tolkförmedling Väst. 
Det finns utvalda politiker som har ansvaret för kontakten med 
Tolkförmedling Väst.



Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse

 23

Uppdrag Status Kommentar

Som övergripande ansvarig för kommunens 
integrationsarbete fungerar nämnden som ett 
kunskapscenter som sprider information kring 
integrations- och mångfaldsfrågor. Flyktingmot-
tagandet innefattar flyktingarnas samhällsorien-
tering, SFI-undervisning och boende. Genom 
Arbetslivsnämnden är Borås Stad värdkommun 
för Boråsregionens Etableringscenter.

● Genomfört
Flyktingmottagandet har skett via Boråsregionens etablerings-
center där kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda ingår. Verksamheten ansvarar för 
mottagandet av nyanlända och ansvarar för att dessa nyanlända 
får undervisning i samhällsorientering och SFI-undervisning. 
Verksamheten har också varit behjälplig vid boendefrågor. Ar-
betslivsnämnden har under 2014 fortsatt satsningen som började 
under 2013 med mångfaldsinformation genom information, utbild-
ning och en konferens. Mångfaldsinformationen syftar också till 
att minska rasism och fördomar.

Arbetslivsnämnden ska ge samhällsinformation 
för alla nyanlända. ● Genomfört

Arbetslivsnämnden har gett BREC i uppdrag att ge alla nyan-
lända kunskap i samhällsinformation. 
Under 2014 har det varit mycket lite intresse från övriga än de 
som som ingår i BREC att välja kurser inom samhällsinformation.

Både fysiska och psykiska hinder ska undanrö-
jas och tillgänglighet prioriteras, inte minst gäller 
detta för personer med funktionsnedsättning. 
Allas rätt till deltagande i alla delar av samhällsli-
vet ska vara en självklarhet. Borås Stad ska öka 
möjligheterna för personer med funktionsned-
sättning att få arbete inom dess verksamheter.

♦ Delvis genomfört
Funktionshinderverksamheten ger stöd och individuella insatser. 
Genom exempelvis ledsagning, kontaktperson, boendepersonal 
eller personlig assistans ges stöd till enskilda brukare för delta-
gande i kultur- och fritidsaktiviteter. 
I handlingsplanen för PRIO (psykisk ohälsoplan) har samord-
ningsmöten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Arbetslivsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen 
påbörjats, detta för att skapa bättre förutsättningar för personer 
med en psykisk funktionsnedsättning att komma ut i meningsfull 
sysselsättning.

Nämndens långsiktiga mål, att så få personer 
som möjligt ska vara institutionsplacerade, krä-
ver satsningar på det förebyggande arbetet. En 
större del av verksamheten planerar på sikt att 
arbeta tidigt/förebyggande för att minska inre-
kryteringen tll socialtjänstens insatser.

♦ Delvis genomfört
Ett långsiktigt arbete pågår med att minska antalet personer 
med behov av stöd. Främst gäller det målgruppen unga vuxna 
där verksamheten behöver utveckla utbudet av förebyggande 
insatser tillsammans med interna och externa aktörer som ex-
empel stadsdelarna och skolan. Det är viktigt att arbetet med 
att utveckla hemmaplanslösningar och minska kostnaderna för 
externa placeringar fortsätter enligt den framtagna handlingspla-
nen. Arbetet med samverkan internt kommun samt externt region 
behöver också utvecklas ytterligare.

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

♦ Delvis genomfört
Nämnden har ett pågående arbetsgruppsarbete med del av de 
frivilligorganisationer som har ett engagemang i hemlöshetsfrå-
gor. I det arbetet har samverkan mellan organisationer utvecklats 
och förslag på överenskommelse med nämnden i någon konkret 
verksamhet håller på att framarbetas. Inom socialpsykiatrin togs 
under hösten ett initiativ till nystart av samarbete med brukaror-
ganisationer i samband med arbetet som pågår inom ramen för 
den statliga PRIO (psykisk ohälsoplan) satsningen för kommuner 
och landsting. På sikt ska även organisationer som riktar sig till 
personer med missbruksproblematik inbjudas. Funktionshinder-
verksamheten har under året kontinuerligt samverkat med bru-
karorganisationer. Under 2015 kommer detta arbete utvecklas.

Utbildningsnämnden ska i samverkan med 
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd Öster 
bedriva arbetet inom stadsdelen Hässleholmen 
inom ramen för det särskilda statsbidraget för 
utveckling av vissa utvalda stadsdelar i landet.

● Genomfört
Arbetslivsnämnden uppdrag inom det urbana utvecklingsarbetet 
på Hässleholmen är att minska antal hushåll som är beroende av 
försörjningsstöd och öka antalet förvärvsarbetande. Uppdraget 
är genomfört i samarbete med Jobb Borås, Försörjningsenheten 
och Arbetsförmedlingen. För individerna inom målgruppen som 
har kodat funktionshinder har målet att så många som möjligt ska 
få en utvecklings eller OSA anställning på BEA-avtalet. (Arbets-
livsnämnden) 
Genom styrgruppen och projektgruppen har ett nära samarbete 
bedrivits mellan förvaltningarna tillsammans med projektledaren. 
Utifrån de tre målområderna har aktiviteter genomförts med gott 
resultat. (Stadsdelsnämnden Öster)

Stadsdelsnämnd Öster ska ta fram rutiner för 
att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen 
inom äldreomsorgens verksamheter.

● Genomfört
Stadsdelsnämnd Öster har tagit fram en rutin för social dokumen-
tation. Rutinen reviderades under hösten 2014 för att anpassas 
till det nya verksamhetssystemet Viva och Socialstyrelsens nya 
föreskrift (SOSFS 2014:5).
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Verksamheten med träffpunkter för äldre bör 
utvecklas ytterligare. Stadsdelsnämnd Öster, 
som ansvarar för kommungemensamma äld-
reomsorgsfrågor, har presenterat ett förslag 
om former och inriktning för en kommungemen-
sam träffpunkt-föreningshus-anhörigcentral. 
Kommunstyrelsen har därefter givit komplet-
terande utredningsuppdrag som skall leda till 
att Stadsdelsnämnden Öster lämnar ett slutligt 
förslag till Kommunfullmäktige.

● Genomfört
Beslut om kommungemensam träffpunkt/föreningshus/anhörig-
central/frivilligcentral är fattat i Kommunfullmäktige den 18 juni 
2014 och planeringen har pågått intensivt under hösten 2014. 
Träffpunkten beräknas öppna under första kvartalet 2015

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

♦  Delvis genomfört 
Stadsdel Väster

■  Ej genomfört 
Stadsdel Öster

I Borås Stad finns flera kommunala restauranger med inrikt-
ningen traditionell husmanskost. Dessa är Duvan (Centrum), 
Kypegläntan (Norrmalm), Sjöboklint(Sjöbo), Skogslid (Fristad), 
Svärdfästet (Trandared), Våglängdsgatan 153 (Hässleholmen), 
Dalhem (Dalsjöfors), Spinnrocken (Norrby), Hestra Midgård 
(Hestra), Sanderöd (Sandared) och Fagersro (Viskafors) .I de fall 
där pensionären ändå har för långt avstånd till någon av dessa 
restauranger för att det ska kunna räknas som i bostadens närhet 
så finns det även en möjlighet att äta i närliggande skolrestau-
rang. Vad som återstår innan uppdraget kan räknas som helt ge-
nomfört är att informationen till pensionärerna behöver förtydligas 
om att möjligheten finns att äta i en närliggande skolrestaurang. 
(Stadsdelsnämnden Väster) 
Nämnden hade för avsikt att se över möjligheterna för pensio-
närer att äta lunch vid skolrestauranger i ytterområdena. P g a 
förändrad rektorsorganisation sköts arbetet fram till 2015. (Stads-
delnämnden Öster)
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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.

Vilka åtgärder har vidtagits
Ett stort antal satsningar har genomförts 2014 när det gäller målområdet ”Gemensamt ansvar 
för barn och unga”. Två övergripande satsningar som bedöms ha stora effekter på målområdet 
är:

• En kraftsamling för att förbättra skolan. Åtgärder i handlingsplanen ”Lust att lära – möj-
lighet att lyckas” har genomförts.

• Borås Stad avsätter medel i form av 20 miljoner till Sociala investeringar, där barn och 
unga är en prioriterad målgrupp.

Vilka resultat har uppnåtts
Utifrån nämndernas redovisning och omvärldsbevakning när det gäller målområdet kan kon-
stateras att kommunen har ett brett arbete när det gäller barns och ungdomsfrågor samtidigt 
som vi visar på god kvalitet. 

Resultat gällande barns och ungas skolgång visar på en god utveckling för kommunen utifrån 
målområdets intentioner. Även satsningar på föräldrastöd visar på arbete i enlighet med stra-
tegierna inom målområdet. Utifrån nämndernas redovisning kan konstateras att kommunen 
har goda resultat gällande de grundläggande förutsättningarna för barns och ungas uppväxt-
villkor.

De kommande åren kan Borås Stad förväntas positiva effekter kopplat till arbetet med hand-
lingsplanen Lust att lära – möjlighet att lyckas. Arbetet har stor bäring på målområdet och 
kan kopplas till flera av strategierna. Arbetet ska göra skillnad för barn och unga. Genom-
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förda satsningar och beslutade dokument syftar till att komplettera och stödja det ordinarie 
utvecklingsarbetearbete som pågår i skolan. Arbetet behöver noggrant följas för att säkerställa 
att en positiv utveckling sker och leder till ett klart förbättrat resultat för eleverna i de kom-
munala skolorna i Borås Stad.

I Borås har man gjort ställningstagandet att prioritera området barn och unga kopplat till 
arbetet med Sociala investeringar. Detta har stor bäring på målområdet barn och unga, och 
strategin och en stärkt samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande mellan ak-
törer. Projekten som bedrivs inom ramen för Sociala investeringar i Borås syftar att förbättra 
situationen för barn och unga och vara sektorsövergripande insatser som stärker samverkan 
på området. Då projekten endast är påbörjade kan resultat och effekter av dessa inte redovisas 
ännu.

Utmaningar
En av de största utmaningarna när det gäller barn- och ungdomsfrågor generellt är att stärka 
det sektorsövergripande arbetet och samverkan. Arbetet behöver ständigt förbättras och hållas 
vid liv. Ytterligare en utmaning är att hitta balans mellan satsningar inom alla områden som 
är viktiga för barns och ungas utveckling. Exempelvis satsningar på barns och ungas hälsa, 
fritid och möjligheter till arbete behöver lyftas fram.

Utifrån nämndernas redovisning kan konstateras att kommunen har goda resultat gällande de 
grundläggande förutsättningarna för barns och ungas uppväxtvillkor. Detta arbete är viktigt 
att vidareutveckla och komplettera med satsningar i linje med omvärlden och samhällsut-
vecklingen. Några utmaningar som är viktiga för kommunen att ta hänsyn till de närmaste 
åren när det gäller målområdet ”Gemensamt ansvar för barn och unga” är:

• Unga idag är en generation som vill påverka och är i hög utsträckning intresserade av sam-
hället. Unga vill påverka i lika hög utsträckning och samma frågor som vuxna. Det finns 
från kommande generationer höga krav på insyn och tillgänglighet i alla dess former. 

• Unga med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor än andra unga. Skillnaderna är tyd-
liga när det gäller hälsa, utbildning och arbete, samt möjligheter till kultur- och fritidsut-
bud.

• Antalet ensamkommande asylsökande barn har ökat de senaste åren. Förutsättningarna för 
att få uppehållstillstånd har förändrats och Migrationsverkets möjligheter att anvisa kom-
muner som ska ta emot barnen har utvidgats. Under 2014 beviljades 75 % av de ansök-
ningar som prövats av Migrationsverket.

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse

Utfall 
2012

Utfall 
2013

Mål 2014 Utfall 
2014

Trend/ kommentar

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %.  87,6 85,6 95 86,4

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande 
inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 
4-9, %.

 69,0 69,9 90 74,4 på väg åt rätt håll

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande 
inflytandeforum, arbete tas på allvar av gymnasieskolan, 
%.

 90 65

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.  76,7 73,3 90 76,5

Andel elever i åk 8 som uppger att de har en vuxen i sin 
närhet som det kan prata förtroligt med, %.  89,2 92 85,5

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.  210,0 205,8 215 216,1 ytterligare ett ämne 
(modernt språk) ligger 
till grund för beräk-
ningen av meritpo-
ängen.
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Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse

Utfall 
2012

Utfall 
2013

Mål 2014 Utfall 
2014

Trend/ kommentar

Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan (max är 
20 poäng).  14,1 14,2 14,5 14,2

Andel elever med grundläggande behörighet till univer-
sitet och högskola, %.  93 92 95 94

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med för-
sörjningsstöd; %.

94 - ej möjligt att mäta 
under 2014 pga nytt 
verksamhetssystem

Antal barn och unga, 6-20 år, som tillhör någon förening.  21 500 20 572

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 
4-9, %.  93,0 92,2 98 93,0

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, 
%.  96 97 98 96

Barn på förskola där barnen deltar vid planering av 
förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %.  54 83,9 100 90,5 på väg åt rätt håll

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt 
barn på förskolan, %.  89,8 90,5 100 96,6 på väg åt rätt håll

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej 
att de ska nå målen i alla ämnen, %.  86,0 84,7 100 94,3 på väg åt rätt håll

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej 
att de ska nå målen i alla ämnen, %.  84,0 82,8 100 89,7 på väg åt rätt håll

Uppdrag Status Kommentar

Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat upp-
drag att se över hur grundskolans anpassnings-
kostnader till förändrat elevunderlag ska hante-
ras framöver, då det idag ser olika ut mellan våra 
stadsdelsnämnder.

■ Ej genomfört
I motsats till vad som var väntat blev det små skillnader mellan 
stadsdelsnämnderna i förändring av elevantalen.

Idrottsskolan kommer under året att fortsätta 
arbetet med att få igång verksamheten i socialt 
utsatta områden. De satsningar som planeras är 
bl.a. att informera om idrottsskolan på föräldra-
möten och samarbeta med stadsdelarna och de 
föreningar som verkar i områdena.

♦ Delvis genomfört
Arbetet pågår kontinuerligt och personella resurser avsätts i 
förvaltningen för att tillsammans med föreningslivet och de olika 
skolklasserna arbeta med uppdraget. 

Borås har deltagit i ett projekt för att skapa ett 
sammanhållet och lätt tillgängligt föräldrastöd. 
Målet är att alla föräldrar genom ett varierat 
utbud skall erbjudas ett generellt stöd oavsett 
barnens ålder. Syftet har varit att utveckla befint-
lig föräldrastödsverksamhet. Fritids- och folkhäl-
sonämnden får i uppdrag att permanenta denna 
verksamhet.

● Genomfört
Borås har deltagit i ett nationellt projekt för att skapa ett samman-
hållet och lätt tillgängligt föräldrastöd. Målet var att alla föräldrar 
genom ett varierat utbud skall erbjudas ett generellt stöd oavsett 
barnens ålder. Fritids- och folkhälsonämnden har haft i uppdrag 
att permanenta denna verksamhet och den ingår nu i ordinarie 
verksamhet. Folkhälsoenheten har ansvarat för samordning och 
stöd kring utveckling av föräldrastödet gentemot övriga förvalt-
ningar.

Utbildningsnämnden har i uppdrag att fortsätta 
översynen av programstrukturen på Viska-
strandsgymnasiet i syfte att få en jämnare köns-
fördelning på skolan, samt återrapportera till 
Kommunstyrelsen.

● Genomfört
Hantverksprogrammet Textil design har flyttats från Almåsgym-
nasiet till Viskastrandsgymnasiet från och med läsåret 2014/15. 
Andelen flickor på programmet är 100 %. Utbildningsnämndens 
målsättning är att samtliga program i gymnasieskolan ska attra-
hera såväl flickor som pojkar.

Utbildningsnämnden ska anordna lov- och som-
marskola inom tilldelad ram. ● Genomfört

Lov- och sommarskola har genomförts inom ramen. På yrkes-
program har statsbidrag utgått för anordnande av sommarskola i 
matematik 1 a.

Alla elever ska ha tillgång till egen dator, oavsett 
vilket program som eleven går. ● Genomfört

Alla elever i gymnasieskolan och i gymnasieskolan har tillgång till 
eget digitalt verktyg i form av dator eller läsplatta.

Under 2014 ska utbildningsnämnden arbeta 
särskilt med integrering av elever som tidigare 
varit inskrivna på gymnasiesärskolan.

● Genomfört
Utbildningsnämnden har från och med läsåret 2014/15 infört en 
stödverksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet. Målgruppen är 
elever med funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd 
som enligt tidigare regelverk hade rättighet till gymnasiesärskola. 
Enligt ny lagstiftning ska dessa elever gå i gymnasieskolan. 
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Uppdrag Status Kommentar

Utbildningsnämnden skall tillsammans med sko-
lorna ta fram studieupplägg så att det blir lättare 
för eleverna på de yrkesförberedande program-
men att läsa in högskolebehörighet.

● Genomfört
På gymnasieskolorna med yrkesprogram har eleverna möjlighet 
att läsa in grundläggande högskolebehörighet inom den ordinarie 
utbildningen.

Elever och föräldrar ska ha reell möjlighet att 
påverka planering, innehåll och utformning av 
verksamheten. Utbildningsnämnden ska se till 
att respektive skola finner former för detta.

● Genomfört
Elevernas möjlighet att påverka planering, innehåll och utform-
ning av verksamheten sker dels i formella forum för samråd, 
dels inom arbetet med Bedömning för lärande som ger eleverna 
förutsättningar för att utöva inflytande och delaktighet över sin 
utbildning. Nämndens politiker har kontaktskolor som de besöker 
frekvent och möter skolans elever vid sina besök. Vårdnads-
havare medverkar i skolans verksamhet vid utvecklingssamtal, 
föräldramöten och liknande forum. Samtliga nämndmöten är 
öppna för allmänheten.

Nämnden ska erbjuda alla ungdomar, som gått 
ut grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 
2, feriearbete eller för dem som så önskar som-
marlovsentreprenör.

● Genomfört
Arbetslivsnämnden har genomfört uppdraget genom att erbjuda 
alla ungdomar som gått ur årskurs 9, årskurs 1 och årskurs 2 i 
gymnasiet feriearbete. För år 2014 hade 3 594 ungdomar rätt 
att söka. 1 818 ungdomar sökte feriearbete. Utav de 1 818 som 
sökte har 1 445 ungdomar arbetat som feriearbetare.  
1 170 ungdomar har arbetat i Borås Stad, 123 ungdomar har 
arbetat hos olika kommunala företag, 137 ungdomar har arbetat 
hos olika föreningar samt 15 har arbetat som sommarlovsentre-
prenörer.   
Det har varit 735 flickor respektive 710 pojkar som har arbetat 
som feriearbetare.

Nämnden utvecklar samverkan och lämpliga in-
satser för att tillgodose behoven hos unga vuxna 
med sammansatt problematik

● Genomfört
Inom nämndens ansvarsområde har en rutin tagits fram för sam-
verkan kring personer med komplexa behov, det finns en sam-
mansatt grupp som regelbundet träffas för att utveckla handlägg-
ningen och ge rätt stöd och insats. På sikt kan arbetet utvecklas 
för samverkansformer med andra aktörer. Alla handläggare som 
arbetar med barn deltar i Västbussamverkan när det är aktuellt. 
Samverkan finns också med Barn- och familj för bra överläm-
nande när ärenden flyttas över till IFO vuxen, även gemensamma 
insatser med Cedern genomförs. I handlingsplanen som är 
framtagen för att minska kostnaderna för externa placeringar 
finns även åtgärder som över tid ska leda till mer förebyggande 
och bättre anpassade insatser för målgruppen.

Arbetslivsnämnden ska tillsammans med Utbild-
ningsnämnden fortsätta arbetet med det lokala 
kunskapslyftet.

● Genomfört
Arbetet fortgår. Utbildningsnämnden bedriver reguljär verksam-
het inom vuxenutbildningen.  
Det lokala kunskapslyftet som Arbetslivsnämnden fick 2 000 tkr 
för år 2013 har fortsatt på samma sätt även under 2014, med 
olika arbetsmarknadsanställningar ihop med utbildningsinsatser. 
Under 2014 har det varit elva personer inom det lokala kunskaps-
lyftet.

Skolenheterna ska ge möjlighet till sommarskola 
och lovskola där det behövs. ● Genomfört

Sommarskolan 2014 organiserades av Borås Stad och undervis-
ningen bedrevs på Brygghuset under tre veckor. Sju elever från 
årskurs 9 från Stadsdel Norr deltog i sommarskolan. Högstadie-
skolorna har även genomfört perioder av intensivundervisning 
under terminerna i ämnen för elever som riskerar att inte nå 
målen och inte bli behöriga till att söka ett nationellt gymnasiepro-
gram. (Stadsdelsnämnden Norr) 
Sommarskola för årskurs 9 är genomförd i samverkan mellan 
stadsdelarna och Brygghuset. Från Väster deltog 17 elever och 
10 av dessa nådde gymnasiebehörighet. Resultatet för Väster 
ökar då från 86,4 % till 89,0 %. I övrigt har lovskolor genomförts 
på några skolor inom stadsdelen. (Stadsdelsnämnden Väster) 
Sommarskola, lovskola och lördagsskola har genomförts där det 
har behövts. (Stadsdelsnämnden Öster)

Rutiner för hjälp med läxläsning ska finnas. ● Genomfört
Samtliga skolor erbjuder hjälp med läxläsning. Svårigheter att 
organisera läxhjälp för elever med skolskjuts medför att läxhjälp 
kan erbjudas i en begränsad omfattning. (Stadsdelsnämnden 
Norr) 
Rutiner för läxläsning finns på alla skolor i Väster. (Stadsdels-
nämnden Väster) 
Rutiner för hjälp med läxhjälp finns på alla skolenheter. (Stads-
delsnämnden Öster)
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Uppdrag Status Kommentar

Nämnderna ska ha tydliga rutiner för uppföljning 
av verksamhetens resultat. Dessa ska innefatta 
såväl ett totalt nämndperspektiv som ett per-
spektiv på enskilda klasser/individer.

●  Genomfört  
Stadsdel Väster 
och Öster

♦  Delvis genomfört 
Stadsdel Norr

Stadsdel Norr följer en plan över ämnen och tester som ska 
genomföras under läsåret. Resultaten analyseras på skolnivå. 
Skolorna dokumenterar prognoser vid sju tillfällen under läsåret 
för att se hur eleverna lyckas med att nå kunskapsmålen i äm-
nena ma, sv/ Sva och eng. Prognoserna analyseras och åtgärder 
vidtas. Nationella provresultat analyseras på skolnivå och i 
områdesledningen. (Stadsdelsnämnden Norr) 
Rutiner och system för uppföljning av elevresultat finns för alla 
elever. Inom stadsdelen används screeningar i matematik och 
i svenska. Rektorerna har klassgenomgångar med lärare, där 
alla elevers resultat redovisas. Elever i behov av särskilt stöd har 
åtgärdsprogram med insatser som följs upp. I varje månadsrap-
port redovisas prognoser i årskurs 3, 6, 8 och 9 för stadsdels-
nämnden. Årligen genomförs en fördjupad resultatredovisning till 
stadsdelsnämnden i september. (Stadsdelsnämnden Väster) 
Alla skolor har tydliga rutiner för uppföljning av skolans resultat. 
Rutinerna sker på individnivå, klassnivå, enhetsnivå samt områ-
desnivå. Rektorerna följer upp elevernas resultat på individnivå. 
Områdeschef följer upp resultat på enhetsnivå vid enskilda sam-
tal med rektor. Kontinuerliga rapporter redovisas för nämnden. 
(Stadsdelsnämnden Öster)

Trygghetsvandringar ska genomföras i alla 
Borås skolor. ● Genomfört

Alla skolor har genomfört trygghetsvandringar. (Stadsdelsnämn-
den Norr) 
Trygghetsvandringar är genomförda. Detta har skett i samband 
med analys av läget och planering av arbetet kring likabehandling 
och värdegrund. Vandringarna har genomförts på delvis olika sätt 
på olika skolor i Väster.  (Stadsdelsnämnden Väster) 
Trygghetsvandringar har genomförts i alla skolor. Alla skolor ar-
betar aktivt med likabehandlingsplan och likabehandlingsarbete. 
Det har också genomförts en stadsdelsövergripande trygghets-
vandring.(Stadsdelsnämnden Öster)

Alla elever ska under grundskolans senare del 
ges utbildning i HBTQ-frågor av föreläsare med 
för frågorna relevant utbildning.

● Genomfört
Stadsdelens tre högstadieskolor har genomfört HBTQ-utbildning 
med föreläsare från RFSL. (Stadsdelsnämnden Norr) 
Utbildningen är genomförd. (Stadsdelsnämnden Väster) 
HBTQ frågor ingår i skolans ordinarie undervisning. En skola 
hade under 2014 fokus på främlingsfientlighet, genus och HBTQ-
frågor i all undervisning, särskilt i NO och SO, inom ramen för 
likabehandlingsarbetet. Detta fokus har under läsåret intensifie-
rats, då all personal har gått en utbildning kring sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter. HBTQ frågorna hanteras dessutom 
för de yngre eleverna vid behov.(Stadsdelsnämnden Öster)

Ansvara för tillsynen i de fristående förskolorna 
och den enskilda pedagogiska omsorgen. ● Genomfört

Tillsyn har genomförts på alla stadsdelens fristående förskolor. 
En fristående förskola fick anmärkningar som föranleder en 
uppföljande tillsyn under våren 2015. Tillsynsbesluten för övriga 
förskolor innebar att de i olika omfattning fick komma in med 
kompletterande information. Dessa kompletteringar föranleder 
inga uppföljande besök utan följs upp i den ordinarie tillsynen 
2016. (Stadsdelsnämnden Norr) 
Tillsyn genomförs vartannat år i de fristående förskolorna och 
den enskilda pedagogiska omsorgen. (Stadsdelsnämnden 
Väster) 
Tillsyn på de tre fristående förskolorna och den pedagogiska 
omsorgen i Stadsdelsförvaltningen Öster genomfördes under 
våren 2014. Stadsdelsnämnden har fått ta del av tillsynsbesluten. 
Verksamheterna i sin helhet fick godkänt. (Stadsdelsnämnden 
Öster)

Insynsbesök ska göras systematiskt i de fristå-
ende skolorna och tillhörande fritidshem. I övriga 
fristående fritidshem har stadsdelsnämnderna 
ansvar för tillsyn av verksamheten.

● Genomfört
Insynsbesök har gjorts vid Borås Kristna skola. Inget besök har 
gjorts på Internationella engelska skolan under 2014 eftersom 
Skolinspektionen genomförde en granskning av skolan. (Stads-
delsnämnden Norr) 
Insynsbesök är genomförda vid Malmen Montessori och Kun-
skapsskolan. (Stadsdelsnämnden Väster) 
I stadsdelsnämnden finns det inga friskolor. (Stadsdelsnämnden 
Öster)
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Uppdrag Status Kommentar

Varje stadsdelsnämnd ansvarar för att rutiner 
finns hos skolenheterna för att säkerställa att 
skollagens bestämmelser följs vad gäller barn i 
behov av särskilt stöd.

● Genomfört
Skolorna följer Borås Stads rutiner gällande anpassad undervis-
ning, åtgärdsprogram och övergångar. Rutiner följer Skolverkets 
nya allmänna råd för anpassning av undervisning och särskilt 
stöd. (Stadsdelsnämnden Norr) 
Rutiner för arbetet kring elever i behov av särskilt stöd finns. 
(Stadsdelsnämnden Väster) 
Alla skolor har goda rutiner för att uppmärksamma och dokumen-
tera elevers behov av särskilt stöd. Elevhälsan har under 2014 
utökats, vilket skapar större möjligheter att hjälpa elever i behov 
av stöd. (Stadsdelsnämnden Öster)

Fritidshemmens personal ska ges möjlighet till 
planeringstid. ●  Genomfört Stads-

del Norr och Öster

♦  Delvis genomfört 
Stadsdel Väster

Stadsdel Norr följer de riktlinjer som gäller för fritidshemmen. 
Personal på fritidshemmens får 5 timmar planeringstid/vecka. 
Tiden kan variera något och personalen kan omfördela tiden 
inom arbetslaget. (Stadsdelsnämnden Norr) 
På en del skolor har detta varit möjligt att planera in och genom-
föra hittills, men på vissa har det inte varit möjligt beroende på be-
gränsat med resurser, sjukdom mm. (Stadsdelsnämnden Väster) 
Fritidshemmens personal ges möjlighet till planeringstid på alla 
skolenheter. (Stadsdelsnämnden Öster)

Personal inom förskolan ska ges möjlighet till 
planeringstid. ●  Genomfört Stads-

del Väster och 
Öster

♦  Delvis genomfört 
Stadsdel Norr

Förskolan arbetar för att avsätta 5 timmar planering per förskol-
lärare. Planeringstiden schemaläggs. Denna tid kan, vid t ex 
sjukdom, inte tas ut som planerat. I genomsnitt kan mellan 3 till 
4 timmars planering garanteras per vecka. (Stadsdelsnämnden 
Norr) 
Alla förskollärare har schemalagd planerings- och utvecklingstid 
(PUT). Utmaningen för verksamheten har varit att genomföra 
uppdraget med bibehållen grundbemanning, vilket i praktiken 
innebär att det blivit en minskning av den personal som är i barn-
grupp. (Stadsdelsnämnden Väster) 
2014 togs rutiner för pedagogisk utvecklingstid, PUT, om 5 tim-
mar/vecka/heltidsanställd fram för förskollärare. PUT ger förut-
sättningar för pedagogerna att planera, genomföra, analysera 
och utvärdera verksamheten efter de styrdokument och uppdrag 
som åligger pedagogerna. Rutinerna gäller från och med den 1 
augusti 2014 och var fullt implementerade vid årsskiftet. 
(Stadsdelsnämnden Öster)

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala 
Borås. Stadsdelsnämnden får uppdrag att ut-
reda förutsättningarna för att starta en fritidsgård 
på Norrmalm.

♦ Delvis genomfört
Utredning pågår (Stadsdelsnämnden Norr)

Stadsdelsnämnd Norr får i uppdrag att samman-
ställa en redovisning hur skolenheterna uppfyller 
kravet i skollagen på att eleverna skall ha tillgång 
till skolbibliotek.

● Genomfört
Stadsdel Norr avhandlade ärendet 2013-11-07 och tillskrev Kom-
munstyrelsen. Utredningen visade att Borås Stads skolor uppfyl-
ler författningskraven.

Inriktningen är att alla elever i årskurserna fem 
till nio i kommunens skolor skall ha tillgång till en 
dator/läsplatta (”en till en”). Stadsdelsnämnden 
Norr får uppdrag att inför läsåret 2014/15 lägga 
fram ett förslag hur detta skall utformas.

● Genomfört
Genom beslut om fördelning av IT-medel i Stadsdelsnämnden 
Norr 2013-08-29 samt beslut om fördelning av AFA-medel till IT 
2013-12-16 har målet om att eleverna från åk 5 har ett personligt 
digitalt verktyg uppnåtts.

Skolorna ska samverka med Kulturnämnden om 
insatser inom projektet ”Skapande skola”. ● Genomfört

Skolorna har samverkat med Kulturnämnden vid kulturaktiviteter 
inom Skapande skola. Alla skolor i stadsdel Norr har deltagit i 
Skapande skola under 2014. (Stadsdelsnämnden Norr) 
Samverkan genomförs kring planering, ansökningar, aktiviteter 
mm. (Stadsdelsnämnden Väster) 
Genom den centrala arbetsgruppen för ”skapande skola” i Borås 
Stad samverkar de tre stadsdelarna med Kulturförvaltningen. 
Kulturpedagoger inom Kulturförvaltningen medverkar vid olika 
”skapande skola” aktiviteter som skolorna genomför. (Stadsdels-
nämnden Öster)

I varje tidigare kommundel ska det finnas minst 
en öppen förskola. ♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnden anser att uppdraget är genomfört då det på 
två i stadsdelen geografiskt spridda platser bedrivs öppen för-
skola och ekonomiska medel saknas för att utöka antalet enheter. 
Om bedömningen i frågan ändras framöver pga exempelvis änd-
rad efterfrågan, kommer nämnden ge förvaltningen uppdraget at 
utöka antalet öppna förskolor. (Stadsdelsnämnden Väster)
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Företagandet växer genom samverkan

Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, aka-
demi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

Vilka åtgärder har vidtagits
Uppbyggnaden av det textila klustret har under året följt intentionerna i Borås Vision 2025. 
MarketPlace Borås, affärsarenan, utvecklades under året mycket positivt i sina nya lokaler 
och har nu drygt 200 medlemsföretag från hela regionen, inkl Alingsås och Göteborg. Flera 
internationella medlemmar tillkom och stärkte därmed det internationella utbytet. Kontors-
hotellet är nu fullt uthyrt. Affärsnyttan för de textila företagen har ökat. 

Intresset för etablering är fortsatt stort. Industrimark har detaljplanerats under året och 
försäljningen av de nya områdena har startat. De sex tomterna på Viared Norra har sålts och 
bebyggts. Försäljningen av Viared Västra har inletts. Arbetet med att ta fram ytterligare mark 
fortsatte under året. 

Vilka resultat har uppnåtts
Borås Stad har god tillgång till mark för företagande, 341 900 m2. Borås Stad har förbättrat 
sin plats på Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat, och ligger nu på plats 36.

Utmaningar
För att skapa ett bra företagsklimat är många faktorer avgörande. Ett gott samarbete mellan 
staden, näringslivet och andra aktörer är en av de avgörande faktorerna. Samverkan är fram-
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gångsfaktorn över de komplexa faktorer som driver utveckling och tillväxt framåt. Vi behöver 
bibehålla och förstärka de goda relationerna med näringslivet och organisationer kopplade till 
näringslivet. En utmaning är att hänga med och ha den kunskap och överblick som krävs för 
att förstå och kunna påverka hur näringslivet i Borås utvecklas. 

Bristen på kompetent arbetskraft inom det textila området är en utmaning och hämmar i dag 
delvis tillväxten.

Då det gäller framtagandet av industrimark som vi kan erbjuda gäller att arbeta för att detalj-
planerna tas fram i enlighet med de behov som finns. Rätt verksamhet på rätt plats. Etable-
ringarna ska komplettera stadens utbud. 

Vi arbetar aktivt med framtidens handel, där syftet är att stärka handeln i Borås genom 
samarbete med näringsliv, forskning och andra aktörer. En utmaning och även övergripande 
målsättning är att säkra kompetens och arbetskrafttillgång inför framtiden.

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse

Utfall 
2012

Utfall 
2013

Mål 2014 Utfall 
2014

Trend/ kommentar

Tillgång till mark för företagande, m2.  198 000 250 000 341 900

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt 
näringsliv.  44 59 50 36

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.  78 79,7

Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit 
arbete under året.  321 407

Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och 
ometableringar.

23 200 - ej möjligt att få fram 
tillförlitlig statistik

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio måna-
der under kalenderåret.  958 948 900 681

Uppdrag Status Kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett 
markstrategiskt program. I detta redovisas mo-
tiv och urvalskriterier för framtida markförvärv 
och försäljningar.

♦ Delvis genomfört
I det strategiska planarbetet identifieras områden för 
framtida utveckling av nya bebyggelse- och rekreations-
områden. Nuvarande markägoförhållanden inom dessa 
studeras och utgör underlag för beslut om fastighetsförvärv 
eller markbyten. Detta arbete sker i nära samarbete med bl 
a Tekniska förvaltningens Park- och Skogsavdelning. Vi har 
en betydande omvärldsbevakning av fastigheter som är till 
försäljning. Tillsammans med Park- och Skogsavdelningen 
görs en första bedömning om ev fastighetsköp. 
Uppdraget ska stämmas av med ansvariga kommunalråd 
angående inriktning, innehåll och noggrannhet.

En reviderad näringslivsstrategi tas fram under 
2014. ♦ Delvis genomfört

Underlag och förslag framtaget för beredning. Troligen klart 
under första kvartalet 2015.

Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att 
bygga Borås varumärke som kreativ Mode och 
Textilstad. Textile and Fashion Center, respek-
tive Market Place är två viktiga redskap inom 
detta område. Business Region Borås är ett 
samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner 
startas upp och samordnas genom näringslivs-
enheten under 2013.

♦ Delvis genomfört
Business Region Borås verksamheten är inte startad 1 
januari 2015 enligt plan på grund av avsaknad av politiska 
beslut. Prognosen är att uppstart sker tredje kvartalet 2015. 



Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse

 33

Uppdrag Status Kommentar

Många nyanlända saknar utbildning för svensk 
arbetsmarknad. Utbildningsnämnden och Ar-
betslivsnämnden ska samverka om vägar till 
utbildning och arbete för denna grupp.

● Genomfört
Arbetet har fortgått under året. (Utbildningsnämnden) 
Alla nyanlända som kommit  till Borås Stad under 2014 har 
ingått i Boråsregionens etableringscenter där verksamhe-
ten köper platser på SFI-undervisning som Utbildnings-
nämnden ansvar för, de nyanlända har också gått kurser 
inom samhällsorientering. Efter etableringstiden har de 
haft möjlighet att språkträna inom Substral som Arbets-
livsnämnden och Studieförbundet vuxenskolan ansvarar 
för. Arbetslivsnämnden har även arbetat även ihop med 
Komvux med modersmålsundervisning för nyanlända. 
(Arbetslivsnämnden)

Arbetslivsnämnden hanterar försörjningsstödet 
på ett aktivt sätt bl a genom att arbeta med att 
Växla bidrag mot lön. För att möta individen 
med rätt insatser skapas ett Jobbtorg som ger 
en samlad ingång till kommunens arbetsmark-
nadsinsatser.

● Genomfört
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssys-
tem och tillämpas när alla andra resurser undersökt och 
uttömts. Rätt till ekonomiskt bistånd prövas individuellt, 
med bedömning från person till person, det skall finnas 
kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan 
bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning 
och regelverk. Under 2014 har Arbetslivsnämnden fått 
EU-medel för förstudie av de personer som har mindre än 
25 % arbetsförmåga och har sin försörjning genom försörj-
ningsstödet. 

Arbetslivsnämnden ska öka möjligheterna 
för personer med funktionsnedsättning att få 
arbete.

● Genomfört
Arbetslivsnämnden har tillsammans med övriga förvalt-
ningar inventerat och hittat lämpliga arbetsplatser för de 
personer med funktionsnedsättning som fått arbete under 
2014. Sammanlagt har Arbetslivsnämnden haft 407 perso-
ner anställda som arbetsmarknadsanställning under 2014.

Kapaciteten måste öka i exploateringsverksam-
heten ♦ Delvis genomfört

Med hjälp av konsultinsatser har kapaciteten ökat.

Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla 
processerna vid samordning av exploaterings-
verksamheten

♦ Delvis genomfört
Uppdraget är i ett initierande skede.
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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.

Vilka åtgärder har vidtagits
För att nå vision har Borås Stad under 2014 arbetat med ett flertal uppdrag och indikatorer 
inom ramen för strategierna i Borås 2025.  De handlar om att tillskapa detaljplaner som 
möjliggör fler bostäder i stadskärnan, att följa utvecklingen av antal boende i stadskärnan, 
att med insatser i stadsmiljön skapa trygga miljöer genom exempelvis belysning, att motverka 
hemlösheten samt att verka för ett förbättrat handelsindex. 

Det pågår ett antal processer som inte redovisas i årsredovisningen men som har bäring på 
målet om en livskraftig stadskärna: ny översiktsplan, inriktning för hur vi ska arbeta med 
förtätning i stadskärnan, inriktning för Götalandsbanan genom Borås med ett centralt 
stationsläge – en fråga som kommer att påverka stadsutvecklingen i framtiden, trafikstrategi, 
energistrategi m m.  

Vilka resultat har uppnåtts
Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen fram av Handelns Utredningsinstitut (HUI). 
Resultatet presenteras under hösten följande år. Är index 100 är konsumtionen och omsätt-
ningen likställda. Ett index under 100 betyder att butikerna omsätter mindre än vad invå-
narna konsumerar och att handeln sker på annan plats, utanför kommungränsen. Ett index 
över 100, så omsätter butikerna mer än vad invånarna konsumerar och kommunen har ett 
handelsinflöde. 2014 var Borås Stads handelsindex 111.
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Under perioden 1 januari - 31 augusti 2014 har inga detaljplaner inom den utpekade cen-
trumavgränsningen antagits. Det pågår däremot detaljplanarbete för kvarteren Hugin, Pallas 
och Vitsippan. Kommunstyrelsen har tillstyrkt planuppdrag för Carolus och ska yttra sig för 
planbesked för Hugin. Arbetet mot hemlöshet har påbörjats där bl. a. det vräkningsförebyg-
gande arbetet ingår som en viktig del. Tekniska nämnden arbetar med att belysa ytor så att 
staden känns ljusare och tryggare. Planering sker löpande under året. Aktuella projekt under 
2014 har varit bl a Sinnenas park och Annelundsparken.

Utmaningar
För att möjliggöra visionens tankar om en livskraftig stadskärna behöver flera aktörer 
samverka. Boråsarna ska känn sig trygga i sin stad, kunna mötas och vara stolta över en ren, 
snygg och stadsmässig stadskärna med blandning av arbete, nöjen samt boende som skapar 
social, etnisk mångfald. Viskan är en viktig del i Borås stadskaraktär och är en rogivande puls 
och en rekreationsplats mitt i staden.  För att möjliggöra att allt uppfylls krävs insatser från 
flera nämnder samt en samverkan och samsyn på att vi strävar mot samma mål – en livskraf-
tig stadskärna. 

Processen är viktig i stadsutveckling. Staden är redan idag livskraftig, men ju mer staden 
utvecklas desto större krav ställer vi. När vi blir fler i staden möjliggörs för det rika stadslivet, 
men det ställer också högre krav på planeringen och utbyggnaden av bostäder och inte minst 
infrastrukturen. Därför är den fortsatta processen viktig. För att uppnå visionens mål behöver 
vi också ständigt utveckla arbetet för att säkerställa att vi arbetar med de tre hållbarhetsdi-
mensionerna tillsammans. Många insatser bidrar till att slutligen nå målet och vi måste lägga 
pusslet tillsammans. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse

Utfall

2012

Utfall

2013

Mål

2014

Utfall

2014

Trend/ kommentar

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget 
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten.  16 17 19

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.  137 200 118

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.  35 100 0 planarbete pågår

Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.  35 33 100

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansö-
kan, %.

 73 76 80 81 på väg åt rätt håll

Handelsindex – attraktiv handel  106 108 111
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Uppdrag Status Kommentar

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

♦ Delvis genomfört
Tekniska nämnden arbetar med att belysa ytor så att staden 
känns ljusare och tryggare. Planering sker löpande under året. 
Aktuella projekt under 2014 har varit bl.a Sinnenas park och An-
nelundsparken

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). Per-
sonen får ett eget hyreskontrakt och som steg 
två tar man itu med andra eventuella problem. 
Samarbetet mellan berörda nämnder och bo-
stadsbolagen måste intensifieras. Ambitionen är 
att ingen ska vara hemlös.

♦ Delvis genomfört
Nämnden har sedan ett år tillbaka ett pågående arbete med 
modellen ”Bostad först” utifrån en överenskommelse med AB 
Bostäder. 
Samarbetet med andra berörda nämnder och bostadsbolag är 
högsta prioritet och en viktig del utifrån att bostads och hemlös-
hetsfrågor har ett Borås Stadsperspektiv med många aktörer för 
att nå framgång. 
Uppdraget är att nämnden genom metoden ”Vräkningsförebyg-
gande arbete” i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och 
Stadsdelarna arbetar för att människor i första hand ska behålla 
sina hyreskontrakt. Detta är ett led för att förhindra vräkning och 
i andra hand försöka lösa de situationer som uppkommer då så 
ändå sker. 
Visionen är att inga barn ska vräkas men även när det uppnås 
så drabbas många barn indirekt genom att de är umgängesbarn 
och/eller att de tvingas flytta och byta förskola och/eller skola.

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

♦ Delvis genomfört
Nämnden prioriterar det vräkningsförebyggande arbetet genom 
att göra en resursfördelning för att kunna tillsätta en fjärde tjänst 
till den vräkningsförebyggande gruppen 2015. Nämnden har 
den öppna verksamheten ”Träffen”, där även hemlösa i olika 
situationer har möjlighet att få stöd i vad det finns för möjligheter 
att förändra sin boendesituation. ”Träffen” har 35-40 besök om 
dagen och nämnden har även två Härbärgen med sammanlagt 
drygt 30 platser där hemlösa kan få hjälp med akut boende.
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

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

Vilka åtgärder har vidtagits
Under 2014 har Borås Stad stöttat 30 projekt varav en del varit mycket små insatser men 
initiativ med symbolvärde. Exempel på stora och små projekt är Tämta ridklubb som erhållit 
2 500 kr till en westernsadel för handikappridning, projektgruppen Attraktiva Målsryd som 
fått 25 000 för invigning och minimässa för Målsryds torg och BossNet ekonomisk förening 
som har fått 50 000 kr i stöd för initialkostnader för att skapa fibernät. Det är mycket stora 
kostnader att sedan planera, bygga och koppla upp fibernäten, så de är en liten summa totalt 
sett för att komma igång, men mycket uppskattat i ett skede där man inte har så många 
upparbetade kontakter för projektstart. Fiberföreningen i Tärby, Komlösa, Finnekumla ger 
en bild av nivåerna för kringkostnader: ”Vi beräknar att medlemmarnas ideella arbete och 
berörda markägares gratisupplåtelse av mark sänkt byggkostnaden med ca 1 miljon kronor.

Vilka resultat har uppnåtts
Under 2014 genomfördes en rad fiberinstallationer. Bostäder avslutade fibreringen av sitt be-
stånd om 7 000 lägenheter och ett antal mindre villaområden har byggts ut i bl a Sandared, 
Sjömarken, Lyckbo Sjöstad, Hestra, Hässleholmen, Brämhults Kärra och Sörmarken. Vad 
gäller Borås Fiberföreningar på landsbygd, så blev TKF fiber (Tärby) med 200 hushåll första 
fiberförening att färdigställa sin installation och Borgstena fiber med 250 hushåll blev klara i 
december 2014.

Projektstöd till Medel för lokal utveckling har både givit direkta och indirekta resultat med 
aktiviteter som t ex flertal publika invigningar, samt strukturerat arbete tillsammans för att få 
till bestående resurser för framtida aktiviteter, samt inte minst har det förmedlats stor glädje 
som smittar av sig både när stöd beviljas men också långt efter när projekt är genomförda.
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Utmaningar 
De indikatorer som är utvalda att följas upp visar att bredbandsutbyggnaden och initiativ-
kraften kring att söka medel för lokal utveckling leder åt målen, men kanske går det för 
långsamt. Att påverka samhällsstruktur går långsamt och resultat av åtgärder visar sig troligen 
efter längre tid än tio år, dvs resultat kan komma efter visionens tidshorisont 2025.

Det är också en utmaning i att hitta metoder för att analysera kommunens påverkan på initia-
tivkraften.

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse

Utfall

2012

Utfall

2013

Mål

2014

Utfall

2014

Trend/ kommentar

Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått 
bidrag för Lokal utveckling  44 28 50 30

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s, %  41 45 47 47

Uppdrag Status Kommentar

Utreda möjligheten att utveckla ett fritidsfis-
keområde i småsjöarna mellan Bosjön och 
Rydboholm

● Genomfört
Tekniska nämnden har utfört utredningen och översänt 
den till Kommunstyrelsen under 2013. Utifrån tillgängliga 
kunskaper och fakta har nämnden gjort bedömningen att 
möjligheterna för utveckling av området som fritidsfiskeom-
råde är begränsade. Uppdraget redovisat i KF december 
2013 och lagt till handlingarna. 
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa 
resor, minskar belastningen på miljön.

Vilka åtgärder har vidtagits
Borås Stad har tillsammans med GR och Bollebygd medfinansierat Trafikverkets utredning 
av ny stambana Göteborg-Borås. I medfinansieringsavtalet ingår att Borås innan 2015 slut 
ska få svar på om detaljplan för Viared östra kan fortsätta. Trafikverket har under året riggat 
en projektorganisation där kommunerna i stråket ingår.

Västra Götalandsregionen och Borås Stad har tillsammans genomfört en fördjupad förstudie 
om förutsättningarna för BRT (Bus Rapid Transit) i Borås Stad. Bus Rapid Transit i svensk 
kontext innebär ”tänk spårväg kör buss” vilket passar våra svenska målsättningar om livliga 
centrum, förtätning och närhet. Utredningen behöver fördjupas när det gäller konsekvenser 
för biltrafiken, gång- och cykeltrafik samt övriga busslinjer.

För att vidare utveckla samverkan med Göteborg och övriga Västsverige inom området 
pålitliga och hållbara transporter har en avsiktsförklaring tillsammans med Göteborgs Stad, 
Mölndals Stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun samt Göteborgs 
kommunalförbund och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund skrivits på. Avsikts-
förklaringen är ett sätt att tydliggöra utgångspunkter och former för ett fortsatt samarbete 
mellan kommuner och kommunalförbund kring samhällsplanering.

Vilka resultat har uppnåtts
Arbetet med Götalandsbanan pågår för fullt och förslag på möjliga korridorer kommer ut på 
remiss under vintern 2016.
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Borås Stads ambition att bli en cykelstad innebär att en hel del fokus läggs på förbättringar i 
cykelvägnätet och service till cyklisterna. Vår indikator är de mätningar av cykeltrafiken som 
utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen,Druveforsvägen, Katrinedalsgatan 
och Skaraborgsvägen. Det totala antalet cyklister har ökat från 320 000 personer 2012 till 
370 000 år 2013. Under 2014 passerade 425 000 cyklister våra räkne- punkter. Det är en sta-
dig ökning på ca 15 % per år. En ovanligt mild och snöfri vinter har lett till att cykelsäsongen 
har varit längre än normalt vilket kan ha bidragit till det positiva resultatet.

Utmaningar
Götalandsbanan är den största frågan i målområdet och det största infrastrukturprojektet i 
Sverige på 100 år med mycket stor påverkan på resandet i vår kommun. Det kommer kräva 
mycket av kommunen i form av planering, finansiering och utbyggnad av staden för att nyttja 
Götalandsbanans potential till fullo. 

Målområdet är till stor del beroende av att vi hänger med i den snabba teknikutveckling som 
sker och tar vara på de fördelar som dessa kan innebära. Vi behöver ha en god omvärldsbe-
vakning för att kunna se vilken av den nya tekniken vi vill satsa på. Vi kommer ha god nytta 
av de olika nätverk och utvecklingsprojekt som vi deltar i inom hållbart resande, miljöfrågor 
och kollektivtrafik genom vår medverkan i olika samarbeten.

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse

Utfall

2012

Utfall

2013

Mål

2014

Utfall

2014

Trend/ kommentar

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikre-
sandet ska öka varje år, %.  5,2 5,0 4 -1,3

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar  321 150 370 230 350 000 424 438 på väg åt rätt håll

Tillgängliga cykelstråk, km  140 145 150

Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i 
Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.  71 66 72 65 andelen miljöfordon 

har minskat på grund 
av regeringens nya 
miljödefinition vid års-
skiftet 2012/2013.

Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten  - - 12

Uppdrag Status Kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2014 
utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta 
ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikpla-
neringen som är påbörjad och infogad i en 
trafikstrategisk utredning. Där ingår bland annat 
att utreda frågor som gäller en yttre ring, förbifar-
ter, parkering, spårburen trafik och busstorgets 
framtida placering.

♦ Delvis genomfört
Arbete pågår inom stadstrafikforum som är ett samverkansorgan 
mellan Borås Stad och Västra Götlandsregionen, där Västtrafik 
också deltar. Materialet håller på att sammanställas och avses att 
förankras politiskt under 2015.

Under 2014 utreds och utpekas Götalandsba-
nans sträckning genom kommunen. Översikts-
plan med fokus på järnvägssträckningen ska 
möjliggöra exploatering av nya bostads- och 
verksamhetsområden.

♦ Delvis genomfört
Under 2014 påbörjade Trafikverket utredningen av den nya järn-
vägens sträckning Bollebygd-Borås. Ett remissförslag med ett 
antal möjliga sträckningar kommer att skickas ut i början av 2016.

Under 2014 ska förutsättningarna för att införa 
skolkort till samtliga skolungdomar utredas. ■ Ej genomfört

Uppdraget kvarstår och utredning kommer att ske under 2015.
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Uppdrag Status Kommentar

Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över 
och införa lokala bilpooler efter förvaltningarnas 
behov. I det arbetet skall även möjligheterna 
att införa bilpooler som kan samutnyttjas med 
allmänheten ses över.

♦ Delvis genomfört
Översyn av samtliga förvaltningars behov av bilpool görs 
löpande. 
När det gäller bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten 
så pågår en utredning tillsammans med Miljöförvaltningen. Ut-
redningen belyser förutsättningar och effekter och beräknas vara 
klar under februari 2015.

Tekniska nämnden skall ta fram en kartlägg-
ning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet 
att ta sig fram även vintertid och innehålla en 
utredning om möjligheterna till uppvärmning av 
cykelbanor med fjärrvärmens returvatten.

● Genomfört
Tekniska nämnden har översänt rapporten till Kommunstyrelsen 
enligt beslut i Tekniska nämnden i december 2014.

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en 
genomförandeplan för sammankoppling av cy-
kelvägsnätet genom centrala Borås, i såväl nord/
sydlig som öst/västlig riktning. Detta har högsta 
prioritet inom det förstärkta anslaget för cykelvä-
gar. Under 2014 ska en utredning presenteras, 
som visar möjliga alternativ till sammankoppling.

● Genomfört
Sammankoppling av cykelvägnätet i öst/västlig samt nord/sydlig 
riktning har studerats under år 2014. Strukturen i cykelvägnätet 
kommer att inrymmas i ”Cykelhandlingsplan 2012 för Borås Stad” 
som Samhällsbyggnadsnämnden tidigare har ansvarat för. 
Tekniska nämnden har översänt rapporten till Kommunstyrelsen 
enligt beslut i Tekniska nämnden i december 2014.

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

♦ Delvis genomfört
Under 2014 utarbetades ett vägvisningssystem för cykeltrafik. 
Utmed de huvudstråk som kommer att vägvisas kommer också 
åtgärder vid överfarter och vägmarkeringar att utföras. Under 
2014 genomfördes stråket från Brämhult till Centrum.

Miljö- och konsumentnämnden ges i uppdrag 
att i samverkan med Tekniska nämnden utreda 
införande av lokala bilpooler utifrån förvaltning-
arnas behov. I arbetet skall även möjligheterna 
att införa bilpooler som kan samutnyttjas med 
allmänheten ses över.

♦ Delvis genomfört
En utredning om förutsättningarna för att öppna upp bilpooler 
har tagits fram i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och 
Miljöförvaltningen, vilken har presenterats för respektive nämn-
der. Inriktningen är att genomföra ett pilotprojekt i mindre skala 
där upphandling av bilpool som kan samnyttjas med allmänheten 
testas med ett fåtal fordon. Upphandlingsunderlag har tagits 
fram under andra tertialet. Diskussioner förs nu om hur detta 
kan genomföras.

Samhällsbyggnadsnämnden ska utreda behovet 
av nya bussgator i staden ♦ Delvis genomfört

Genom att tillsammans med Tekniska förvaltningen studera 
bussgatusträckningar samt tre alternativa bussterminaler i centr-
um. Under 2014 har aktiviteten varit mycket låg i detta uppdrag. I 
praktiken har arbetet med den kollektiva busstrafiken genomförts 
på Stadskansliet.
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande gene-
rationer får en hälsosam och god miljö.

Vilka åtgärder har vidtagits
Ett aktivt åtgärdsarbete pågår inom målområdet Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. 
Genom att strukturera och organisera miljöarbetet arbetar vi för att ett hållbarhetsperspektiv 
ska genomsyra den ordinarie verksamheten. Vi arbetar också för att införa miljöledning i våra 
verksamheter och miljöutbildar personal och elever. Genom dessa åtgärder inför vi ett system 
som bygger på ständiga förbättringar. Satsningar som bedöms ha störst effekter på målområ-
det, utöver nämnda, är att i upphandlingar ställa miljö- och etiska krav och att vi energieffek-
tiviserar uppvärmning och våra transporter. 

Vilka resultat har uppnåtts
Miljökrav och etiska krav ställs idag på övergripande upphandlingar. Specifika kemikaliekrav 
har ställts på fem upphandlingar. Borås Stad agerar också genom att öka andelen ekologiska 
livsmedel för minskad användning av bekämpningsmedel. Andelen ekologisk mat var 2014 
16 procent och i den nya livsmedelsupphandlingen har flera produkter handlats upp enbart 
som ekologiska. En åtgärd för att göra det lättare att välja de ekologiska produkterna vid 
inköp.

Borås Stad är också en Fairtrade City diplomerad kommun vilket innebär att vi engagerar oss 
för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till 
kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtrade-
märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Två procent av förvaltningarnas och bolagens 
inköp utgjordes 2014 av etiskt märkta produkter. 283 arbetsplatser serverar Fairtrademärkta 
produkter.
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Under 2014 arbetade 23 procent av förvaltningarna och bolagen och 43 procent av förskolor, 
skolor och gymnasier med miljöledning. 2 400 anställda hade genomgått miljöutbildning och 
skolor erbjuds delta i miljöaktiviteter. Rådgivning och olika utåtriktade aktiviteter sker också 
i samband med Earth Hour-veckan i mars, Solenergidagarna i maj/juni, Kretsloppsveckan 
och Trafikantveckan i september. Evenemang som Borås Stad deltar i årligen.

Utmaningar
Den största utmaningen är att styra mot energieffektiva transporter och hållbar konsumtion. 
Omställningen, att gå från dagens livsstil till en livsstil där en hållbar livsstil och konsum-
tion är norm kommer att kosta lite i bekvämlighet för både enskilda som organisationer och 
företag. Det vi vinner på den uppoffringen är dock förutsättningen för fortsatt liv. För att nå 
målen kan vi fortfarande leva modernt och bekvämt. Naturvårdsverkets rapport Hur kan vi 
leva hållbart 2030 menar att vi, när det gäller bil – och flygresor och kläd- och köttkonsum-
tionen, dock kan behöva minska ner till 1990 års nivå. Målet är social hållbarhet där ekono-
min är medlet för förändring och ekologin ramen för arbetet. Vi behöver kommunicera den 
bilden målgruppsanpassat och i samverkan med ett brett nätverk av aktörer i samhället. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse

Utfall

2012

Utfall

2013

Mål

2014

Utfall

2014

Trend/ kommentar

Andel ekologiska livsmedel, %.  13 25 16

Total energianvändning för uppvärmning av kommunens 
och de kommunala bostadsbolagens fastigheter, kWh/
kvadratmeter.

 121 110 135 105 på väg åt rätt håll

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

 16 30 43

Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar 
Fairtrade-märkta produkter  304 283

Uppdrag Status Kommentar

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

♦ Delvis genomfört
Naturvårdsverket är inte beredda att 2014 pröva objektet 
Viskan för statlig finansiering, samt hänvisar kommunen att 
i första hand hålla fortsatt dialog med länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Borås har via Miljöförvaltningen kontinuerlig 
kontakt med länsstyrelsen. Övergripande utredningsunder-
lag är sedan länge färdigt, medan detaljerat utredningsun-
derlag inte är meningsfullt att utarbeta utan att ha Natur-
vårdsverket med sig, eftersom det kan behöva omarbetas i 
ett senare skede.

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

♦ Delvis genomfört
Frågan ägs i huvudsak av Miljö- och konsumentnämnden, 
men Stadskansliet har ett samordnande ansvar. Uppdraget 
innebär att hela stadsdelen Norrby, inklusive de obebyggda 
delarna vid Magasinsgatan ska certifieras. Certifierings-
modellen som den ser ut idag innehåller ett antal aspekter 
för vilka det ska utarbetas strategier. Ansvariga för de olika 
aspekterna inom certifieringen har utsetts och arbetet med 
några av strategierna inom steg 1 pågår. Samordning och 
avstämning med planprogrammet för Norrby och arbetet 
inom Innovationsplattform Norrby ska ske löpande för att 
projekten ska drivas med gemensam målbild.
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Uppdrag Status Kommentar

Införa miljöanpassad och hållbar upphandling 
där lägsta nivå vid samtliga upphandlingar är 
miljöstyrningsrådets baskriterier där sådana 
finns. Upphandlingsavdelningen skall även 
använda tidigare beslutad uppförandekod (mot-
svarande f d TCO´s) samt aktivt arbeta med att 
ställa sociala krav vid upphandling.

♦ Delvis genomfört
Tekniska förvaltningen följer miljöstyrningsrådets baskrav 
där dessa finns och uppförandekoden används där detta är 
lämpligt. Frågor kring hur man ska behandla sociala krav i 
upphandling diskuteras löpande.

Källsortering bör införas för allmänhetens pap-
perskorgar 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.

♦ Delvis genomfört
Utredningsarbetet påbörjades under 2014 och kommer att 
fortsätta under 2015.

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

♦ Delvis genomfört
Arbetet med Hållbarhetscertifiering av stadsdelar har 
fortsatt under 2014. Borås deltar i ett nationellt projekt som 
syftar till att utarbeta en nationell standard för hållbarhets-
certifiering, ett projekt som leds av Sweden Green Building 
Council. Inriktningen i arbetet har förändrats under året, 
från en anpassning av den engelska standarden BREEAM 
Communities till att ta fram en helt ny svensk standard. 
Inom ramen för det arbetet kommer en worksshop att hållas 
i Borås i mars 2015. 
Metodiken används dessutom i det pågående stadsutveck-
lingsprojekt på Norrby, där Miljöförvaltningen svarar för den 
del som avser hållbarhetscertifieringen.

En åtgärdsplan baserad på genomförd buller-
kartläggning skall göras under 2014. ♦ Delvis genomfört

En rapport om åtgärdsplan mot buller 2013-2017 i enlig-
het med EU-direktivet 2002/49/EG och förordning (SFS 
2004:675) om omgivningsbuller redovisades till Natur-
vårdsverket i juni 2013. För Miljöförvaltningens del handlar 
åtgärderna om revidering av bullersaneringsplanen och 
kartläggning av bullersituationen vid lokaler för brukare 
som själva inte har möjlighet att välja var de vill vistas, t.ex. 
förskolor, skolor och äldreboenden. 
Arbetet med kartläggning av bullersituationen vid dessa 
lokaler har påbörjats. Vidare har visst arbete skett avse-
ende kartläggning av tysta områden, dvs. områden som är 
relativt opåverkade av buller. 

En plan för redovisning och uppföljning av de 
nya miljömålen 2013-2016 skall presenteras. ● Genomfört

En uppföljningsmodell baserad på att nämnder och bolag 
rapporterar i Stratsys finns framtagen och tillämpas fr.o.m. 
årsredovisningen för 2013 och sedan tertialvis. Miljö- och 
konsumentnämnden sammanställer en rapport för hela 
kommunen som redovisas till Kommunstyrelsen. I rap-
porten föreslås även åtgärder i syfte att effektivisera arbetet 
och öka chanserna att målen nås. Resultaten sammanfat-
tas även i Miljöbarometern på Borås Stads webbplats.

En Energi- och klimatplan ska utarbetas, där 
arbetet för att nå lokala och nationella mål på 
energiområdet konkretiseras.

● Genomfört
Ett förslag till ny Energi- och klimatstrategi för Borås Stad 
har tagits fram och är i början av 2015 föremål för en bred 
remissrunda. Förhoppningsvis kan den fastställas av Kom-
munfullmäktige under första halvåret. Arbetet med strategin 
har bedrivits i samarbete med Stadskansliet som en del i 
översiktsplanearbetet.

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
På grund av arbetet med den nya IT-plattformen har arbetet 
med en grön IT utredning inte genomförts. Implementering-
en av den nya plattformen ska vara klar sommaren 2015, så 
översynen kommer att genomföras hösten 2015.

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda, samt 
eventuellt införa en samdistributionscentral. ♦ Delvis genomfört

Utredning har pågått under 2014 med hjälp av extern kon-
sult. Beräknas var färdigt våren 2015.
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Ekonomi och egen organisation
Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser 
som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Det är en utmaning som kräver kunskap och 
handling både om vad som lockar framtidens medarbetare och vad som är viktigt för att 
utveckla och behålla redan anställda.  

Vilka åtgärder har vidtagits

Införandet av heltider

Heltid för alla slutfördes under året och samtliga medarbetare, med några undantag, har fått 
heltidstjänst med möjlighet till deltid från och med 1 augusti 2014. Heltid för alla handlar 
om att främja jämställdheten, förbättra arbetsmiljön och hälsan för både medarbetare och 
dem som tar emot våra tjänster.

Hälsa som ny indikator

Det strategiska hälsoarbetet fick en tydlig riktning 2014 när Kommunfullmäktige antog 
mål och uppföljning av hälsa. Nyckeltalet hälsa sätter fokus på hur organisationen ska arbeta 
långsiktigt för att vara en hälsosam organisation. Under 2014 reviderades det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i samverkan med förvaltningar och fackliga organisationer. 
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Vilka resultat har uppnåtts

Införandet av heltider

Det är för tidigt att se något resultat av heltidsinförandet, utöver andelen anställningsavtal på 
heltid. Förvaltningarna förväntar en minskning av andelen timavlönade.

Hälsa som ny indikator

Genom att se på indikatorn från ett helhetsperspektiv ökar sannolikt förutsättningarna för 
måluppfyllelse.  Några förvaltningar har uttryckt att de påbörjat ett systematiskt arbete där 
indikatorn för hälsa kopplas samman med arbetsmiljöarbetet. 

Utmaningar 

Införandet av heltider

Utmaningen för organisationen är att hålla i förändringsarbetet och fortsätta utveckla verk-
samheterna. Det handlar inte bara om bemanning och tekniska lösningar för schemaläggning 
utan vi måste också våga ifrågasätta arbetssätt, planering, organisation och samarbetet över 
verksamhetsgränserna. 

Hälsa som ny indikator

Organisationen behöver arbeta främjande och förebyggande i större utsträckning. Fokus 
behöver lyftas från insatser på individnivå till insatser på arbetsgrupp- och organisationsnivå. 
En annan utmaning är att göra arbetsplatsträffen till en arena för kommunikation, diskussion 
och reflektion för att få bästa möjliga beslutsunderlag för verksamhetens utveckling. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse

Utfall

2012

Utfall

2013

Mål

2014

Utfall

2014

Trend/ kommentar

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  5,4 6,1 5,9 6,7 på väg åt fel håll

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  497,6 519,3 400 526,0 på väg åt fel håll

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.  33,1 33 33,5

Uppdrag Status Kommentar

Heltidstjänster införs för i princip alla, med 
möjlighet till tjänstledighet för den som vill 
fortsätta jobba deltid. Målet är att delade turer 
inte ska förekomma.

● Genomfört
Den 1 augusti 2014 hade 95,7% ett anställningsavtal på heltid. 
De delar som handlar om långsiktighet (hälsosam organisation) 
ingår i ”Vård- och omsorgsprojektet”.

I arbetet med utveckling av budget, årsredo-
visning samt vision Borås 2025 får Kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att 
inrätta ett hållbarhetsbokslut.

♦ Delvis genomfört
Under 2014 startade ett arbete med att utvärdera arbetet mot 
vision Borås 2025. De strategiska målområden som finns i visio-
nen kommer i samband med årsredovisningen att analyseras och 
för varje område kommer en rapport att skapas. Dessa rapporter 
kommer att vara underlag för skrivningar i årsredovisningen kring 
varje målområde. Visionen bygger på ekologisk, social och eko-
nomisk hållbarhet och när årsredovisningen är klar kommer en 
utvärdering göras om det arbete som görs motsvarar behovet av 
den information som efterfrågas i ett separat hållbarhetsbokslut.
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Uppdrag Status Kommentar

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

■ Ej genomfört
Arbetet pågår och under 2015 kommer statistik att tas fram 
på hur resurser används mellan män och kvinnor inom några 
verksamheter.

Taxorna inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde skall så långt som möjligt 
utformas så att kunderna betalar vad tjänsten 
kostar.

● Genomfört
Förvaltningen tillämpar en plan- och bygglovtaxa som bygger 
på ett underlag som utformats av SKL. Denna modell tillämpas 
av de flesta av landets övriga kommuner. Eftersom beslut om 
taxan endast får tas i kommunfullmäktige finns inget utrymme för 
egna förändringar eller tolkningar. Dock kan tilläggas att en ny 
taxemodell är under översyn och SKL kommer att hålla ett antal 
seminarier under 2015.

Servicenämnden skall även fortsättningsvis 
fokusera på effektivitetsutveckling. Detta 
innebär jämförelser med andra liknande 
enheter inom andra kommuner samt med 
aktörer på den öppna marknaden. Ambitio-
nen är att ha en hög professionell nivå inom 
alla områden.

● Genomfört
Rapporterad som genomförd i Årsbokslut 2013. 

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

♦ Delvis genomfört
Detta arbete har pågått under ett par år och kommer fortsätt-
ningsvis att kräva ytterligare insatser under kommande år.

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

♦ Delvis genomfört
Arbetet att få de nytillkomna verksamheterna att förstå konceptet 
har fungerat bra. Att få beställarna av de olika tjänsterna att förstå 
sin egen roll i detta koncept, har varit ganska trögt hittills på vissa 
håll. Arbetet fortsätter.

Den så kallade Vita jobb-gruppen fortsätter sitt 
arbete, med uppgift att ta fram förslag till prak-
tiska åtgärder och rutiner att använda för att sä-
kerställa att kommunen inte anlitar leverantörer 
som är inblandade i ekonomiska oegentligheter. 
När förslag till sådana rutiner finns inarbetas 
dessa i kommunens upphandlingsregler.

♦ Delvis genomfört
Vita jobb-gruppens jobb har redovisats för KS under 2014. Ett för-
slag till nya upphandlingsregler har tagits fram och remissats. Ytt-
randena inkom under december. Reviderat förslag på nya 
upphandlingsregler kommer att presenteras under våren 2015.

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
Kunskapen om LOU-upphandlingar har utvecklats genom utbild-
ning av, och information till de medarbetare som berörs av detta. 
Arbetet kommer fortsättningsvis att fortgå under de närmaste 
åren.

Stadsdelsnämnden Norr fick 2012 ett särskilt 
anslag för en försöksverksamhet med ett nytt 
administrativt system för bl. a. planering och 
tidsregistrering av barnen i förskola/fritidshem. 
Försöket har pågått men ännu inte formellt 
slutredovisats.

● Genomfört
Utvärderingen som är gjord med föräldrar och personal visar att 
systemet varit till stor nytta och bland annat varit ett bra kommuni-
kationsverktyg mellan föräldrar och förskola. Systemet har också 
underlättat personal- och verksamhetsplaneringen. Utvärde-
ringen visar att i stort sett alla föräldrar och personal som berörts 
av försöket vill att detta verktyg ska permanentas i verksamhe-
ten. Särskild utvärdering i form av en slutrapport är översänd till 
Kommunstyrelsen.

Utreda möjligheten att alla som avslutar sina 
studier med godkända betyg på omvårdnads-
programmet får en fast anställning i kommunen.

● Genomfört
Kommunstyrelsen har fattat beslut att genomföra detta och 
stadsdelsnämnd Öster ansvarar för det fortsatta genomförandet.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
mäta kundnöjdhet ● Genomfört

Testperioden för ”nöjdkundenkäten” gav tillfredsställande resultat 
och för 2015 ska en permanent enkätförfrågan bifogas till de 
beslut som utfärdas inom bygglovverksamheten.

Samhällsbyggnadsnämnden ska öka kartdata-
basens tillgänglighet och leverera rätt data ● Genomfört

Under året har förvaltningen slutfört projektet ”Extern Karttjänst”, 
vilket innebär att det sedan i maj 2014 finns en publik karttjänst 
tillgänglig på Borås Stads hemsida. Denna innehåller en stor 
mängd kommunal information och byggs ständigt på med mer 
nyheter. Förvaltningen medverkar även i ett projekt som syftar 
till att ta fram en digital 3D-modell över Borås stad, där aktuella 
projekt och detaljplaner kan presenteras. Den skall bland an-
nat finnas tillgänglig i Orangeriet.
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Finansiell analys

Borås ekonomi är i god ordning inför 2015. Inte varje krona är tagen i 
anspråk till planerad verksamhet; det finns buffertar både centralt och 
på nämndnivå. Resultatet 2014 blev 105 mnkr bättre än budgeterat, 
och måste anses tillfredsställande. Soliditeten minskade något och 
låneskulden är fortsatt noll.

»

Den övergripande  
finansiella strategin
En god ekonomi är ett viktigt mål för Borås Stad. En 
god ekonomi är ett grundläggande villkor för att kunna 
uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det 
primära syftet med kommunens verksamhet. På samma 
sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för 
kommunen, när det gäller att tillgodose angelägna behov 
inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell 
utveckling är därför en förutsättning för att kommunens 
service kan behållas och utvecklas.

Borås Stads övergripande finansiella mål är att soliditeten, 
med det menas den del av kommunens tillgångar som 
finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. 
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga 
resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om 
tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En 
sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på 
sikt högre finansiella kostnader. En ökad soliditet innebär 
å andra sidan en ökad internfinansiering av tillgångarna 
och lägre finansiella kostnader. En balanserad finansiell 
utveckling förutsätter en bibehållen relation mellan det 
egna kapitalet och tillgångarna. Sambandet mellan resul-
tat, tillgångsökning och soliditet illustreras i nedanstående 
bild.

Intäkter

Kostnader

Förändring av
omsättningstillgångar

Förändring av
anläggningstillgångar

Resultat

Tillgångsförändring

Resultat/tillgångsförändring

Soliditetsmål
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Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investe-
ringsvolym, att 80 % av den årliga tillgångsökningen 
finansieras internt med överskott från verksamheten och 
resterande 20 % med externa medel, dvs med lån. Med 
hänsyn till det årliga investeringsbehov som normalt finns, 
krävs därför för en balanserad finansiell utveckling att re-
sultatet upprätthålls på en acceptabel nivå. Ger inte verk-
samheten ett överskott att användas till intern finansiering 
av nettoinvesteringarna eller annan ökning av tillgång-
arna, tvingas kommunen till en allt högre lånefinansiering 
med ökad belastning i form av ökade finansiella kostna-
der. Då kommunala investeringar normalt inte ger någon 
ekonomisk avkastning som kan användas för att betala 
dessa kostnadsökningar, leder detta så småningom till att 
det ekonomiska utrymmet för den egentliga verksamheten 
minskar. Ett effektivare utnyttjande av befintliga investe-
ringar och en minskad kapitalanvändning reducerar istäl-
let resultatkravet, och skapar därmed utrymme för ökade 
verksamhetskostnader. En huvudpunkt i den finansiella 
strategin är därför att genom en kontrollerad tillväxt och 
en hög effektivitet i resursanvändningen minimera det 
kapital som används i verksamheten.

2014 års resultat
Årets resultat blev +157 mnkr, vilket är 105 mnkr bättre 
än Kommunfullmäktiges antagna budget på +52 mnkr. 
De främsta orsakerna till det höga resultatet är återföring 
på 50 mnkr av tidigare gjord avsättning till medfinan-
siering av riksväg 27 och en hög nivå på realisationsvin-
ster från markförsäljning, 57 mnkr. Inom resultatet har 
avsättning gjorts till statlig medfinansiering av Gång- och 
cykelvägar bl a i Sandared med 11 mnkr och donation i 
samband med uppförandet av skulpturen ”House of know-
ledge” vid Textile Fashion Center har förstärkt resultatet 
med 15 mnkr.

Nämndernas kostnadsutveckling har legat på 3,2 (4,6) % 
vilket är en bidragande orsak till underskottet på -55 (-35) 
mnkr jämfört med kommunbidraget. Främsta orsakerna 
till nämndernas underskott kan relateras till godkända 
ianspråktaganden av tidigare års överskott och kost-
nadsöverskridanden inom äldreomsorgen. Skatte- och 
bidragsintäkterna har gett ett överskott på 8 mnkr medan 
realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträt-
ter bidrar netto till resultatet med 57 mnkr.

Budgetavvikelse mnkr

Budget Bokslut
Avvi-
kelse

Nettokostnader -5 002 -4 959 +43

Avskrivningar -193 -190 +3

Verksamhetens nettokostnader -5 195 -5 150 +46
Skatte- och statsbidragsintäkter 5 214 5 222 +8

Finansnetto 33 27 -6

Resultat före Realisationsvinster 52 99 +48
Realisationsvinster 0 57 +57

Årets resultat 52 157 +105

Nettokostnaderna blev 43 mnkr lägre än budgeterat vilket 
är sämre än förra året då återbetalning från AFA-försäk-
ring lyfte upp resultatet med 90 mnkr. Bidragande orsaker 
till att nettokostnaderna blev lägre än budgeterat är åter-
föring av tidigare gjord avsättning till statlig infrastruktur 
och att nämnderna haft en hög nivå på s k driftinventarier 
som i externredovisningen omförs till investeringar. 

Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit hög under 
året med ett negativt budgetutfall på -55 mnkr vilket är 
det näst sämsta nämndresultatet sedan den nya organisa-
tionen infördes 2011. Främsta orsaken står att finna inom 
äldreomsorgsverksamheten. Bedömningen är att det utö-
ver detta inte finns några större ekonomiska ryggsäckar att 
bära in i verksamhetsåret 2015 förutom strukturproblemen 
inom äldreomsorgen.

Avskrivningarna budgeterades till 193 mnkr och blev 190 
mnkr tack vare något lägre investeringsnivå än beräknat. 
Avskrivningarna ökade med 12 mnkr motsvarande 6,8 
(9,7) % jämfört med förra året.

Finansnettot budgeterades till +33 mnkr och blev +27 
mnkr p g a lägre marknadsräntor. I finansnettot ingår en 
finansiell kostnad på 2 mnkr avseende det kommunala 
pensionsåtagandet. De långfristiga skulderna är i lik-
het med föregående år 0 mnkr. Realisationsvinster från 
markförsäljning och tomträtter bidrar till resultatet med 
57 mnkr. 

Skatte- och bidragsintäkterna blev sammantaget 8 mnkr 
bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget. Av av-
vikelsen kan +31 mnkr förklaras med en bättre skatte- och 
bidragsutveckling under 2014 medan -11 mnkr beror 
på att slutavräkningen av 2013 års skatter blev sämre än 
förväntat. Den kommunala fastighetsavgiften beräknas 
uppgå till 164 mnkr för 2014 vilket är 3 mnkr bättre än 
budget. Intäkts- och kostnadsutjämningens utfall blev ca 
-15 mnkr sämre än förväntat.



Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014

50

Balanskravsutredning
Kommunens resultat blev således +157 mnkr vilket är 105 
mnkr bättre än budgeterat.  
Balanskravsutredningen för 2014 får följande utseende:

Resultat enligt Resultaträkningen 156,8
Realisationsvinster -57,4
Resultat efter balanskravsutredning 99,4
Utnyttjande av tidigare gjorda öronmärkningar 
- IT-plattform 9,6
- Återstående projekt 2013 36,0
- Sociala investeringar 0,3
Avsättning till RUR -48,6
Årets balanskravsresultat 96,6

Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts. 

I externredovisningen ingår i balansräkningen bland 
tillgångarna och skulderna den s k Internbanken, d v s 
kommunens finansiella samverkan med de kommunala 
företagen om kort- och långfristig finansiering. Vid en 
analys av hur kommunens egna tillgångar och skulder 
förändrats, måste därför interna poster på 4 537 mnkr 
respektive 10 mnkr, tillsammans 4 547 mnkr, exkluderas. 
Tillgångarna ökade med 242 mnkr jämför med förra året. 
Anläggningstillgångarna ökade med 604 mnkr medan 
omsättningstillgångarna minskade med 357 mnkr. Anled-
ningen är den kortfristiga upplåningen till Internbanken 
ökat på bekostnad av den långfristiga.

Resultat/tillgångsförändring
64 %

Resultat
+157

Tillgångsförändring
+247

Intäkter
+5 307

Kostnader
-5 150

Omsättningstillgångar
-357

Anläggningstillgångar
+604

Finansnetto
+27

Skatteintäkter o generella statsbidrag
+5 222

Realisationsvinster
+58

Verksamhetens nettokostnader
-5 150

Finansiella tillgångar
+363

Materiella tillgångar
+241

Ett resultat på +157 mnkr och en tillgångsökning på 247 
mnkr innebär en självfinansieringsgrad på 64 % vilket är 
lägre än det finansiella målet. De långfristiga skulderna 
är oförändrat 0. De kortfristiga skulderna ökade med 242 
mnkr, medan avsättningarna minskade med 152 mnkr. Av 
de kortfristiga skulderna avser 170 mnkr den individuella 
delen av avtalspensionerna inkl löneskatt intjänad under 
2014. Denna kommer att utbetalas under våren 2015.

God ekonomisk hushållning
Fr o m Budget 2006 gäller kommunallagens förändrade 
regler om ”God ekonomisk hushållning” i Borås Stad. 
Detta innebär att för ekonomin och verksamheten skall 
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För Borås del har vi under ett 
flertal år arbetat med finansiella nyckeltal för att analy-
sera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys 
har sedan legat till grund för vilket verksamhetsutrymme 
kommunen kan tillåta sig inom fastställda finansiella mål. 
Detta har varit en framgångsrik och politiskt accepterad 
princip och har lett till att kommunens resultat legat på 
en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats. Vad gäller 
denna del har de nya lagkraven inte inneburit några större 
förändringar mer än att de fokuserade finansiella målen 
tydligare lyfts fram tydligare. Fr o m 2008 har kommunen 
inlett arbetet med att även ta ett samlat grepp om de över-
gripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Dessa redovisas 
i ett särskilt avsnitt. 
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Finansiella mål

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och  
generella statsbidrag

2012 2013 2014 Mål

Årets resultat, mnkr 230 189 157

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella statsbidrag, % 4,7 3,7 3,0 2-3

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag är för Borås del 
grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär 
ett resultat som är ca 110 mnkr. Detta resultat behövs för 
att kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att 
behöva låna till hela utgiften och ha en fallhöjdsmargi-
nal vid oförutsedda händelser. En annan viktig aspekt är 
pensionsskulden intjänad t o m 1997 som enligt redovis-
ningslagen inte skall upptas i balansräkningen. För Borås 
del innebär den årliga skulduppräkningen normalt en 
ökning med ca 30 mnkr per år. Även denna ökning bör 
inrymmas i resultatet. Tendensen är dock att skuldökning-
en nu är på väg att avta när de årliga utbetalningarna ökar 
i högre takt. Under 2004-2009 har 440 mnkr avsatts för 
att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. 
Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till att 
få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resultatet. 
Det finansiella målet har uppnåtts för 2014 bl a tack vare 
hög nivå på realisationsvinster och återföring av avsättning 
till statlig infrastruktur.

Soliditet
2012 2013 2014 Mål

Soliditet, % 67,3 68,5 68,3
Tillgångsförändring, mnkr 321 178 247
Förändring av eget kapital 
mnkr

315 189 157

Självfinansiering av till-
gångsökning, % 98 106 63 80-100

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, 
med det menas den del av kommunens tillgångar som 
finansieras med egna medel, skall uppgå till 80 %. För att 
nå dit behöver självfinansieringen av tillgångsökningen 
ligga över gällande soliditetsnivå. För 2014 uppnåddes 
detta inte fullt ut vilket innebar att soliditeten minskade 
något. Främsta anledningen är att tillgångssidan ökade 
relativt mycket på grund av ökad kortfristig upplåning. 
Detta hänger samman med att kommunens kassa inte 
längre lånas ut till de kommunala bolagen utan placeras 
externt i avvaktan på att rättsreglerna klarläggs. Om de 
frivilliga pensionsavsättningarna på 328 mnkr läggs till 
det egna kapitalet uppgår soliditeten till 74 %.

Finansiell analys av Borås Stad
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k 
RK-modellen. Modellen bygger på fyra aspekter som 
är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens 
ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom 
analys av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt 
kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella 
styrkor och svagheter. Grundfrågan som ställs är om 
Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller ej. Var 
och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett 
antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken 
exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens 
kortfristiga upplåning och förmedlade lån via kommunen 
är därför ej medräknade. 

Kontroll

Fyra aspekter vid finansiell bedömning

Risk

Vilken balans har kommunen 
haft mellan sina intäkter och 
kostnader under året och 
över tiden?

Föreligger några risker som 
kan påverka kommunens 
resultat och kapacitet?

Vilken kapacitet har kommunen 
haft att möta finansiella svårig-
heter på lång sikt?

Vilken kontroll har kommunen 
över den ekonomiska utveck-
lingen?

KapacitetResultat
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Resultat

Resultat
2011 2012 2013 2014

Årets resultat, mnkr 104 230 189 157

Årets resultat/Eget kapital, % 3,0 6,0 4,7 3,8

Årets resultat/skatteintäkter, % 2,1 4,7 3,7 3,0

Resultaten under 2011-2014 har varit positiva varje år. 
Den stora nedgången i BNP under 2009 på -5,3 % 
återhämtade sig helt under 2010 och låg på en relativt hög 
nivå även under 2011. Under 2012 sjönk tillväxten till låga 
1,2 % men skatteunderlaget kunde ändå bibehållas på en 
acceptabel nivå. Under perioden har en balanserad ök-
ning av kostnaderna kunnat hållas inom det ekonomiska 
utrymmet.

Resultaten för 2012 och 2013 präglades av återbetalning 
från AFA-försäkring med ca 90 mnkr vardera åren. För 
2014 bidrar andra engångsmässiga poster såsom återfö-
ring av tidigare gjord avsättning till statlig infrastruktur. 
Relateras resultatet till skatte- och bidragsintäkter ligger 
det på 3,0 %. I förhållande till det egna kapitalet har resul-
tatet bidragit till en ökning med 3,7 % vilket innebär en 
stor real förändring då inflationen samtidigt legat på en 
mycket låg nivå.
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Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %
2011 2012 2013 2014

Nettokostnader 96,8 93,5 92,6 93,9

Avskrivningar 3,2 3,3 4,0 3,6

Finansnetto -0,6 -0,9 -0,3 -0,5
99,4 95,9 96,3 97,0

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verk-
samhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den 
främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella stats-
bidrag gör. För Borås del har nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden 
2012-2014 legat över den finansiella målsättningen främst 
beroende på premieåterbetalning från AFA-försäkring vad 
gäller åren 2012-2013 och relativt stora realisationsvinster 
vad gäller år 2014. Finansnettot tar inte längre några skat-
teintäkter i anspråk utan bidrar till ett ökat verksamhets-
utrymme. Kommunens goda resultatutveckling de senaste 
åren har gjort att låneskulden som var ca 600 mnkr i mit-
ten av 1990-talet nu är helt amorterad. Detta innebär lägre 
finansiella kostnader och lägre finansiell risk. Totalt tog de 
löpande utgifterna inkl finansnettot i anspråk 97,0 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Investeringsandel, %
2011 2012 2013 2014

Nettoinvesteringar/
nettokostnader 7,6 9,0 8,0 8,8

Nettoinvesteringar/ 
avskrivningar 229 254 184 227

95

96

97

98

99

100

2011 2012 2013 2014

%

Verksamhetens nettokostnsder inkl finansnetto 
- andel av skatteintäkter och generella statsbidrag



Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse

 53

Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning 
av kommunens ekonomiska utveckling. Investeringarna 
har under 2014 uppgått till höga 431 mnkr vilket är 8,8 
(8,0) % av nettokostnaderna. Detta är förhållandevis högt 
jämfört med de senaste åren. Genomsnittligt under perio-
den har nettoinvesteringarna årligen legat på ca 400 mnkr. 
Under den kommande 3-års-perioden beräknas nettoin-
vesteringarna uppgå till ca 400 mnkr årligen.

Ett annat mått är hur nettoinvesteringarna förhåller sig till 
avskrivningarna. För att bibehålla anläggningstillgång-
arnas värde behöver nettoinvesteringarna över tiden vara 
minst lika stora eller något högre än avskrivningarna. För 
Borås del har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt 
legat på ca 220 % av avskrivningarna.

Finansiering av nettoinvesteringarna
2011 2012 2013 2014

Överskott från  
verksamheten, mnkr 263 389 294 151

Årets nettoinvesteringar, mnkr 362 413 376 431

Självfinansieringsgrad, % 73 94 78 35

Nettoinvesteringarna uppgick under 2014 till 431 mnkr. 
Samtidigt tillfördes kassaflöde från den löpande verksam-
heten med 151 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 
35 % vilket innebär att nettoinvesteringarna har kunnat 
finansieras till 35 % med egna medel från den löpande 
verksamheten. Den förhållandevis låga nivån beror främst 
på att utbetalningar gjorts för tidigare avsatta medel till 
bl a Förbifart Sjöbo och Riksväg 27. Värden under 100 % 
innebär att nettoinvesteringarna måste finansieras med 
andra medel ex. extern upplåning eller försäljning av 
fastigheter/mark. Under perioden har Borås till stor del 
kunnat finansiera sina nettoinvesteringar med egna medel 
från verksamheten och försäljning av mark.
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Kapacitet

Soliditet 2011 2012 2013 2014

Soliditet, % 65,5 67,3 68,5 68,3

Tillgångsförändring, mnkr 0 321 178 247

Förändring av eget kapital mnkr 104 315 189 157

Självfinansiering av  
tillgångsökning, % 100 98 106 63

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella styrka. Den visar hur mycket av tillgångarna som 
har finansierats med egna medel. Soliditeten har under 
perioden legat på 65-68 % vilket är en hög nivå. Under 
2014 minskade soliditeten något med 0,2 %-enheter. 
Kommunens övergripande långsiktiga finansiella mål 
är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Om de frivilliga 
pensionsavsättningarna på 328 mnkr läggs till det egna 
kapitalet uppgår soliditeten till 74 %. På senare tid beror 
en stor del av tillgångsökningen på att kommunen genom 
goda resultat kunnat tillskapa en relativt stor likviditet. 
Denna del av tillgångsökningen genererar avkastning till 
kommunen och är således självfinansierad i sig själv.  Tidi-
gare användes överlikviditeten till att amortera på kom-
munens långfristiga låneskuld som numera är 0. 

Skuldsättningsgrad, %
2011 2012 2013 2014

Total skuldsättningsgrad 35 33 32 32

- varav kortfristiga skulder 16 16 17 20

- varav långfristiga skulder 0 0 0 0

- varav avsättningar 19 17 15 12
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Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden 
som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats 
med främmande kapital. Skuldsättningsgraden är totalt 
sett oförändrad jämfört med förra året men avsättningarna 
har minskat i takt med att dessa har utbetalats. De lång-
fristiga skulderna är fortsatt 0.

Risk

Likviditet
2011 2012 2013 2014

Kassalikviditet, % 254 244 223 143

Rörelsekapital, mnkr 1 308 1 331 1 281 681

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalnings-
beredskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas 
med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter 
och ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. 
Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder uppgår i bokslut 
2014 till 143 (223) %. Förändringen jämfört med förra 
året beror främst på ökade utbetalningar från avsättningar 
och en relativt hög investeringsnivå. Kassalikviditet under 
100 % innebär att de kortfristiga skulderna överstiger 
omsättningstillgångarna. Inom internbanken kan både 
kommunen och de kommunala företagen tillgodose be-
hovet av kortfristig och långfristig finansiering genom att 
utnyttja den gemensamma likviditeten. Kommunen har 
genom goda resultat de senaste åren en stor egen likviditet. 
Denna är just nu externt placerad på marknaden. Tidigare 
utlånades likviditeten till de kommunala bolagen men i 
avvaktan på huruvida bolagen kan dra av denna kostnad i 
sina deklarationer gäller detta upplägg. 

Extern upplåning
2011 2012 2013 2014

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 0
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Låneskuld och rörelsekapital 
exkl förmedling till kommunens företag

Låneskuld Rörelsekapital

Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av 
lån till de kommunala företagen och andra har sedan 
mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag 
vara helt amorterad. Effekten visar sig på finansnettot som 
fr o m 2001 är positivt. Kommunen har således för egen 
del ingen exponerad risk för valutakurs- eller ränteföränd-
ringar.

Pensionsåtagande
2011 2012 2013 2014

Avtalspension som kortfristig 
skuld, mnkr 119 122 128 137

Avsättning för pensioner, mnkr 489 503 525 530

Pensionsskuld t o m 1997 
inom linjen, mnkr exkl egen 
frivillig avsättning 1 426 1 408 1 506 1 443

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 1 2 2 5

Löneskatt på pensionsåtagan-
den; mnkr 494 494 524 513

Total pensionsskuld, mnkr 2 529 2 528 2 685 2 628

Pensionsåtagande  
per invånare, tkr 24,3 24,1 25,3 24,6

Soliditet inkl samtliga  
pensionsåtaganden % 32,4 36,5 36,5 38,8

En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de 
åtaganden/förpliktelser som inte syns i den direkta redovis-
ningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl a upp den 
del av pensionsskulden som intjänats t o m 1997-12-31. I 
bokslut 2014 beräknas skulden till 1 443 (1 506) mnkr när 
egna avsättningar för framtida utbetalningar avräknats. 
Skulden som finansieras genom årliga utbetalningar som 
belastar resultaträkningen har för första gången substantiellt 
minskat oräknat tidigare regeleffekter som påverkat skul-
dens storlek. Minskningen är 63 mnkr och beror på att den 
indexerade uppräkningen av skulden är mindre än effekten 
av att skulden minskar på grund av att fler går i pension. 
Kommunens totala pensionsåtagande inkl särskild löne-
skatt uppgår till 2 628 mnkr eller 24,6 tkr/invånare. Om 
pensionsåtagandena inom linjen läggs in i balansräkningen 
sjunker kommunens soliditet från 68 % till 39 %. 
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Borgensåtagande
2011 2012 2013 2014

Borgensåtagande, mnkr 437 432 424 403

Borgensåtagande  
per invånare, tkr 4,2 4,1 4,0 3,8

En annan post som redovisas inom linjen är kommunens 
borgensåtaganden där det allra största engagemanget avser 
moderbolaget i stadshuskoncernen Borås Stadshus ABs ex-
terna lån på 195 mnkr. Andra större poster är Borås Arena 
87 mnkr och den kooperativa hyresrättsföreningen Skogs-
lid 62 mnkr. Borgensåtagandet per invånare har sjunkit 
från 10,1 tkr till 3,8 tkr mellan 2007 och 2014. Skälet är 
främst införandet av en koncernövergripande internbank i 
kommunen. I takt med att internbanken övertar de kom-
munala bolagens direkta upplåning från långivarna har 
också borgensåtagandena kunnat avvecklas. Den faktiska 
lånerisken kvarstår dock.

Kontroll

2011 2012 2013 2014

Budgetavvikelse, mnkr
Kommunen -44 +104 +70 +48

Nämnder/förvaltningar -104 -14 -35 -55

Nettokostnadsutveckling 
nämnderna, % 4,1 1,5 4,6 3,2

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god 
ekonomi och tillfredsställande kontroll över verksamheten 
är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet 
inom tilldelade kommunbidrag. Tabellen ovan beskriver 
budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form 
av resultat efter finansnetto exklusive realisationsvinster 
och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbi-
draget. För 2012 och 2013 redovisade kommunen stora 
positiva budgetavvikelser som främst beror på premieåter-
betalningar från AFA-försäkring. För 2014 är det delvis 
andra engångsmässiga poster som påverkar bl a minskad 
avsättning till statlig infrastruktur gällande Riksväg 27. 
Nämnderna har under perioden redovisat negativa av-
vikelser som har lite olika orsaker. Det stora underskottet 
2011 kan relateras till införandet av den nya organisatio-
nen  2011-01-01 där det redan innan fanns strukturella 
underskott inom de dåvarande Kommundelsnämnderna. 
Detta rättades upp under 2012 där underskottet kunde 
minskats drastiskt till -14 mnkr. För åren 2013-2014 är 
det primärt strukturella underskott inom äldreomsorgen 
som bidrar till underskotten.

Avslutande kommentarer
Borås Stad har liksom många andra kommuner haft några 
turbulenta ekonomiska år. Under slutet av 2008 vändes 
den ekonomiska utveckling drastiskt nedåt. Lågkonjunk-
turen slog till med all kraft men slutresultatet för 2009 
blev inte lika illa som befarades. Detta har dock krävt att 
kostnaderna varit tvungna att anpassas till tillgängligt ut-
rymme för att ligga på en långsiktigt uthållig nivå. Nästan 
lika snabbt vände tillväxten uppåt och Borås liksom de 
flesta andra kommuner hade en god ekonomisk utveckling 
under några år inte minst tack vare stora premieåterbetal-
ningar från AFA-försäkring.

Borås Stad kan för 2014 uppvisa ett positivt ekonomiskt 
resultat på +157 mnkr. Inom resultatet har kommunen 
kunnat avsätta 11 mnkr till medfinansiering av statliga 
Gång- och cykelvägar bl a i Sandared och Viskafors. 
Under 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att inrätta 
Resultatutjämningsreserv RUR och avveckla den dåva-
rande Stabiliseringsfonden. Vid ingången av 2014 uppgick 
Resultatutjämningsreserven till 201 mnkr. I bokslut 2014 
kommer Borås att sätta av ytterligare 49 mnkr till RUR 
i enlighet med det regelverk som Kommunfullmäktige 
antagit. Total behållning vid utgången av 2014 är då såle-
des 250 mnkr. Kommunfullmäktiges regelverk anger att 
RUR får användas om skatteunderlaget är på en låg nivå. 
Medlen bör även kunna användas till att delfinansiera ev 
medfinansiering av Götalandsbanan. Detta kräver då nytt 
beslut i Kommunfullmäktige.

Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 771 
(1 835) mnkr kr exkl löneskatt som finansieras med årliga 
utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa utbe-
talningar kommer att öka framöver i takt med stora pen-
sionsavgångar. Sammantaget har det gjorts avsättningar på 
440 mnkr till pensionsskulden varav 112 mnkr har inlösts 
genom försäkring. Bedömningen är att det nu inte finns 
behov av ytterligare avsättningar. Ett ianspråktagande av 
de avsatta medlen planeras att inledas fr o m 2015.

Kommunens kostnadsutveckling har legat på en relativt 
hög men kontrollerad nivå under 2014. Nämndernas net-
tokostnader har ökat med 3,2 % att jämföras med 4,6 % 
under 2013. Inför 2015 bedöms att Stadsdelsnämnderna 
med undantag för äldreomsorgen har balans i ekonomin 
vilket är nödvändigt då marginalerna är knappare. 

Under den senaste treårsperioden har skatter och generella 
statsbidrag för Borås del ökat med i genomsnitt 3,0 %, 
vilket är en relativt bra ökningstakt med tanke på den 
”lågkonjunktur” vi befinner oss i. Den senaste skatteun-
derlagsprognosen pekar på en ökningstakt på i genomsnitt 
4,9 % de kommande 3 åren. Detta får betraktas som en 
hög nivå som tillsammans med Resultatutjämningsreser-
ven utgör goda förutsättningar för en bra verksamhet som 
kan hållas inom våra finansiella mål. 
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Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet 
mycket med s k ”earlywarnings” och täta rapporteringar 
till kommunledningen för att ha snabb information om 
den ekonomiska utvecklingen hos verksamheten. Detta är 
nödvändigt för att kunna möta både inkomstminskningar 
och om kostnaderna i verksamheten drar i väg. Den vikti-
gaste förutsättningen för att lyckas med detta är ett tydligt 
ledarskap, kostnadsmedvetenhet, en samsyn när det gäller 
det ekonomiska läget och att inse vikten av att sätta in 
åtgärder i tid för att undvika oplanerade kostnadsnedskär-
ningar. Sammantaget har åtgärderna bidragit till att Borås 
har en ekonomi i god ordning inför 2015 vilket ger en 
stabil plattform inför framtiden. En stor del i den ekono-
miska framgången är att budgeten till varje krona inte är 
ianspråktagen till planerad verksamhet. Både centralt och 
på nämndnivå har det avsatts buffertar för att kunna möta 
oförutsedda händelser. Detta gör ekonomin mindre käns-
lig för förändringar. Oplanerade kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar kan då hanteras utan att stora ingrepp 
i verksamheten måste göras. 

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås är att bibe-
hålla en uthållig resultatnivå och en investeringsnivå som 
dels klarar reinvesteringsbehovet och dels inte genererar 
en alltför stor tillgångsökning. Borås Stad har under de 
senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling med i 
genomsnitt ca 1 000 personer årligen motsvarande 1 % de 
senaste 5 åren. Ökningen har medfört att efterfrågan på 
kommunens tjänster ökat och därmed också kostnaderna. 
Det är därför en stor utmaning för Borås att se till att 
verksamhetens nettokostnader relativt sett inte ökar mer 
än vad skatteintäkterna bär.

Utvecklingen 2015  
och kommande år
När Kommunfullmäktige i december 2014 antog Budge-
ten för 2015 var det i ett ekonomiskt osäkert läge med bl a 
flera europeiska länder i behov av finansiellt stöd. Denna 
osäkerhet präglar givetvis också förväntningarna om den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige Skatteunderlagsutveck-
lingen är trots det relativt god och ett budgeterat resultat 
på 110 mnkr som är i nivå med kommunens långsiktiga 
finansiella målsättning kunde antas. Årets resultat i 
förhållande till skatteintäkterna uppgår då till 2,0 % att 
jämföras med den långsiktiga finansiella målsättningen på 
2-3 %.

Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekono-
miska förutsättningarna försämrats något jämfört med den 
bedömning som gjordes i samband med 2015 års budget. 
Jämfört med Kommunfullmäktiges budget 2015 har de 
förväntade skatte- och statsbidragsintäkterna minskat med 
ca 20 mnkr vilket främst beror på ett sämre slutligt utfall 
för kostnadsutjämningen och regleringsposten.

Skatteunderlagsprognosen ligger däremot kvar på en hög 
nivå hela den kommande planperioden 2015-2017.

Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i sin 
senaste skatteunderlagsprognos att den underliggande 
ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 
4,9 % i genomsnitt per år de närmaste åren. En framskriv-
ning av Borås Stads ekonomi med de förutsättningarna ger 
då följande utveckling.

Framskrivning
2015 2016 2017

Nettokostnadsökning, % 3,3 3,7 4,0

Resultat/skatteintäkter, % 2,0 2,1 2,1

Resultat mnkr 110 117 125

Ett successivt närmande till de långsiktiga finansiella 
målen har nu budgetmässigt etablerats. En resultatnivå 
på lägst 110 mnkr gäller då. Detta förutsätter givetvis att 
skatteunderlagsutvecklingen håller och att verksamheterna 
kommer i strukturell budgetbalans. 
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DRIFTREDOVISNING 2014

Nämnd
Ingående 

resultat
K-bidrag

2 014
Netto-

kostnader
Årets

resultat
Utgående

resultat

Kommunfullmäktige 0 11 000 -11 620 -620 0

Stadsrevisionen 2 058 4 300 -4 601 -301 1 757

Kommunstyrelsen      

- Stadskansliet 5 000 73 823 -80 415 -6 592 5 000

- kommungemensamt 0 97 950 -100 945 -2 995 0

Valnämnden 0 4 800 -3 939 861 0

Överförmyndarnämnden 549 5 500 -6 083 -583 -34

Lokalförsörjningsnämnden      

- fastighetsförvaltning 6 959 5 707 -14 144 -8 437 -7 185

- övrigt 4 479 30 100 -44 653 -14 553 -1 943

Fritids- och folkhälsonämnden      

- fritid- och folkhälsa 3 128 147 000 -147 933 -933 2 342

- föreningsbidrag 0 37 100 -36 490 610 0

Servicenämnden 27 640 0 4 188 4 188 32 847

Samhällsbyggnadsnämnden 13 232 33 400 -30 475 2 925 16 157

Tekniska nämnden      

- väghållning, parker m m 4 754 141 250 -130 907 10 343 14 451

- persontransporter 0 58 100 -62 134 -4 034 0

Miljö- och konsumentnämnden 851 19 900 -19 528 372 823

Kulturnämnden 1 618 147 600 -148 498 -898 630

Utbildningsnämnden 16 395 458 700 -465 509 -6 809 9 761

Arbetslivsnämnden 0 214 400 -219 870 -5 470 0

Sociala omsorgsnämnden 14 693 652 625 -651 009 1 616 16 309

Stadsdelsnämnden Norr      

- kommungemensam verksamhet -6 007 53 001 -53 224 -223 -4 254

- stadsdelsverksamhet 2 406 897 487 -899 619 -2 132 3 775

Stadsdelsnämnden Väster      

- kommungemensam verksamhet -660 26 850 -30 296 -3 446 -1 106

- stadsdelsverksamhet 5 275 1 107 558 -1 112 271 -4 713 562

Stadsdelsnämnden Öster      

- kommungemensam verksamhet -605 50 070 -58 173 -8 103 -9 308

- stadsdelsverksamhet 15 566 977 603 -981 734 -4 131 11 772

- särskilt boende 0 0 -9 824 -9 824 0

Summa 117 331 5 255 824 -5 319 706 -63 882 92 356

Driftredovisning

Nämndernas nettokostnader visar ett underskott mot budget på 64 mnkr. 
Det utgående ackumulerade resultatet uppgår till 92 mnkr.»
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I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2014 
uppgick Kommunbidragen för nämnderna till samman-
lagt 5 211,1 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats 
med 44,7 mnkr. Härigenom höjdes budgeten till 5 255,8 
mnkr. 

Nettokostnaderna blev 5 319,7 mnkr. Det samlade resul-
tatet för nämnderna blev således ett underskott på -63,9 
mnkr. Stadsdelsnämnderna redovisade ett resultat på -32,6 
mnkr. För övriga nämnder blev resultatet -31,3 mnkr.

Nämndernas ingående resultat 2014 var +117,3 mnkr.  
Efter årets resultat på -63,9 och diverse regleringar på 
netto +39,0 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att samman-
lagt +92,4 mnkr överförs till 2015.



Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse

 59

I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje 
investeringsanslag är bundet till ett givet projekt och kan inte 
användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. 
Investeringsanslag beviljas antingen direkt i årsbudgeten eller 
genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kom-
munstyrelsen. Anslag genom särskilda beslut skall grundas på 
inkomna anbud.

Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 
431,5 mnkr. Försäljning av anläggningstillgångar redovisas till 
44,7 mnkr.

För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom 
kommunbidraget i driftbudgeten anskaffa inventarier och göra 
mindre investeringar. Enligt god redovisningssed skall dock 
inventarier som har en ekonomisk livslängd på tre år och inte 
är av ringa värde anses som en tillgång, dvs som en investering. 
För att externredovisningen skall bli rättvisande, lyfts därför i 
bokslutet anskaffningar av inventarier med en livslängd på tre 
år eller längre samt med ett värde överstigande ett basbelopp 
över från driftkostnaderna till nettoinvesteringarna. Under 
året har nämnderna på detta sätt anskaffat inventarier för 40,8 
mnkr.

Investeringsredovisning

Investeringarna uppgick till 431 mnkr. 
En stor del av detta, 135 mnkr tillhör den pedagogiska verksamheten. »

Hur beloppen fördelas på de olika nämnderna redovisas i 
nedanstående tabell. I tabellen redovisas också de inventariean-
skaffningar nämnderna finansierat inom kommunbidragen i 
internredovisningen, men som i externredovisningen redovisas 
som investeringar.

Investeringsredovisning 2014

Nämnd 

Netto-
investe- 

ringar
Drift in - 

ventarier

Summa  
netto- 

investe-
ringar

Kommunfullmäktige - - -

Revisorskollegiet - - -

Kommunstyrelsen 39 044 172 39 216

Överförmyndarnämnden - - -

Valnämnden - 257 257

Samhällsbyggnadsnämnden - 420 420

Lokalförsörjningsnämnden 214 720 - 214 720

Servicenämnden 27 208 10 096 37 304

Tekniska nämnden 55 624 613 56 237

Miljö- och konsumentnämnden - 52 52

Fritids- och folkhälsonämnden 18 398 128 18 526

Kulturnämnden 33 114 2 980 36 094

Utbildningsnämnden - 6 241 6 241

Arbetslivsnämnden - 3 088 3 088

Sociala omsorgsnämnden 721 1010 1 731

Sdn Norr 1 161 3 681 4 842

Sdn Väst 695 2 478 3 173

Sdn Öst - 9 567 9 567

390 685 40 783 431 468

I tabellen på nästa sida redovisas samtliga investerings-
projekt under året. I tabellen redovisas för varje projekt 
av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen godkänd 
utgift för färdigställda respektive pågående projekt, utgift 
tom 2013, utgift 2014 samt för ej avslutade projekt hur 
mycket som beräknas återstå innan projektet färdigställts.
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INVESTERINGSREDOVISNING 2014 PER PROJEKT

Verksamhet 
Ansvarig 
nämnd

Godkänd 
utgift

Utgift 
tom 

2013
Utgift 
2014 Återstår  Status

Gemensamma funktioner      

Särskilda servicefunktioner      

Avveckling oljepannor Lfn 33 200 32 439 514 247 Pågår

Ventilation och energiåtgärder Lfn 41 500 38 591 4 415 -1 506 Pågår

Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Lfn 9 000 7 845 1 083 72 Pågår

Hyresgästanpassningar Lfn 27 750 20 370 11 079 -3 699 Pågår

Konvertering elradiatorer Lfn 23 500 10 504 5 752 7 244 Pågår

Belysning Lfn 18 000 16 925 2 128 -1 053 Pågår

Orangeri Stadsparken Lfn 31 250 3 216 11 611 16 423 Pågår

Kårhuset kongresscenter Lfn  3 135 557 -3 692 Avslutad

Eolus 6 kongresshus Lfn   722 -722 Pågår

Kopiatorer/utskriftsenheter Sn 3 000  3 197 -197 Pågår

Fordon och maskiner Sn 15 000  22 052 -7 052 Pågår

IT-kommunikationsutrustning Sn 3 000  1 959 1 041 Pågår

IT-plattform Ks  5 843 7 185 -13 028 Pågår

Summa Gemensamma funktioner  205 200 138 868 72 254 -5 922  

Infrastruktur och skydd      

Markförsörjning      

Inköp av fastigheter Ks 40 000  12 724 27 276 Pågår

Summa Infrastruktur och skydd  40 000  12 724 27 276  

Gator, vägar och parker      

Kommunikationer      

Attraktiv stad Tn 153  323 -170 Pågår

Div mindre gatu- och broarbeten Tn 11 869  5 964 5 905 Pågår

Program för tillgänglighet Tn 3 180  1 598 1 582 Pågår

Gång- och cykelvägar Tn 7 031  6 648 383 Pågår

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 1 959  1 661 298 Pågår

Upprustning centrummiljöer Tn 8 489  73 8 416 Pågår

Promenadstråk längs Viskan Tn 18 000 2 057 6 085 9 858 Pågår

Högskolan - Simonsland Tn 6 000 5 578 2 560 -2 138 Pågår

Kollektivtrafik 2013 Tn 20 800 12 571 95 8 134 Pågår

Förbifart Sjöbo - Fristadvägen genom Sjöbo Tn 33 730 26 234 9 826 -2 330 Pågår

Parkering för cyklar Tn 3 500 942 3 982 -1 424 Pågår

Viared Tn 9 000 2 277 5 301 1 422 Pågår

Borås Viared flygplats Tn 676  296 380 Pågår

Saltemadsbron Tn 3 500  27 3 473 Pågår

PA Halls terrass Tn 0  90 -90 Klart

Parkverksamhet      

Grönområdesplan Tn 583  589 -6 Pågår

Lekplatser Tn 6 404  6 632 -228 Pågår

Stadsparken – Ytor runt Orangeriet Tn 5 000  231 4 769 Pågår
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INVESTERINGSREDOVISNING 2014 PER PROJEKT

Verksamhet 
Ansvarig 
nämnd

Godkänd 
utgift

Utgift 
tom 

2013
Utgift 
2014 Återstår  Status

Ny belysning - parker Tn 1 500 920 572 8 Pågår

Parkouranläggning Tn 1 000  1 000 0 Klart

Summa Gator, vägar, parker  142 374 50 579 53 553 38 242  

Fritid och kultur      

Idrotts- och fritidsanläggningar      

Borås simarena Lfn 56 400 53 259 507 2 634 Klart -Slutredovisat

Mariedals klubbhus Lfn 20 500 20 314 16 170 Klart-Slutredovisat

Näridrottsplatser FoF 10 900 9 176 785 939 Pågår

Vägdragning Borås ridhus FoF 2 000  2 315 -315 Pågår

Konstgräsutveckling FoF 7 000  9 712 -2 712 Pågår

Upprustning av Kypegården Lfn 3 248 2 379 785 84 Klart

Tillgänglighetsanpassning av  
Kypeområdet FoF 800 560 156 84 Pågår

Boråshallen Lfn  434 74 -508 Förstudie

Sandareds bad och idrottshall Lfn 51 436 880 4 300 46 256 Pågår

Stadsparksbadet Lfn  42 375 -417 Förstudie

Alidebergsbadet anpassning Lfn 2 500 2 116 161 223 Klart

Diverse mindre inventarier och utrustning FoF 1 333  1 529 -196 Pågår

Evenemangsstaden Borås FoF 4 500 389 3 887 224 Pågår

Skateparken FoF 1 000 978 14 8 Klart

Sjömarkenbadet Tn 2 500 14 2 071 415 Pågår

      

Kulturverksamhet      

Konstnärlig utsmyckning Kn 16 208  16 186 22 Pågår

Förvaltningsövergripande investeringar Kn 722  578 144 Pågår

Skulpturbiennalen Kn 889  1 172 -283 Pågår

Bokbussar Kn 4 500 2 107 30 2 363 Klart

Textilkonst Kn 205  16 189 Pågår

Scengolv Kn 990  990 0 Klart

Textilmuseet flyttprojekt Kn 9 450  14 142 -4 692 Klart

Kulturhuset, Barnens kulturrum Lfn 2 500 725 1 673 102 Klart

Summa Fritid och kultur  199 581 93 372 61 474 44 735  

Affärsverksamhet      

Kommunala vägar och belysning inom 
exploateringsområden
Utbyggnad av Viared Västra och Segloravägen Ks 55 423 19 225 13 365 22 833 Pågår

Utbyggnad av Viared Norra Ks 14 750 12 804 1 751 195 Pågår

Utbyggnad av Nordskogen Ks 7 600 550 1 924 5 126 Pågår

      

Bostäder      

Utbyggnad av bostadsområden Ks 10 000 3 265 2 095 4 640 Pågår

Summa Affärsverksamhet  87 773 35 844 19 135 32 794  
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INVESTERINGSREDOVISNING 2014 PER PROJEKT

Verksamhet 
Ansvarig 
nämnd

Godkänd 
utgift

Utgift 
tom 

2013
Utgift 
2014 Återstår  Status

Pedagogisk verksamhet      

Barnomsorg      

Förskola Kransmossen Lfn  87 15 -102 Förstudie

Förskola Milstensgården Lfn 30 970 1 061 31 000 -1 091 Pågår

Frufällegårdens förskola Lfn 12 000 11 598 211 191 Klart

Frufällegården kök Lfn 2 822 46 339 2 437 Pågår

Hestra förskola Lfn 29 712 26 670 2 650 392 Klart

Ljungagården förskola Lfn 25 262 25 962 40 -739 Klart -Slutredovisat

Östermalmsgården förskola Lfn 19 803 18 206 62 1 535 Klart -Slutredovisat

Trandaredsgården förskola Lfn 14 500 971 13 761 -232 Pågår

Ramnås förskola Lfn   282 -282 Förstudie

Dammsvedjans förskola Lfn   174 -174 Förstudie

Sagavallen förskola Lfn   5 -5 Förstudie

Johanneslundsgatans förskola Lfn 30 692 674 -674 30 692 Klart

Inventarier, kärnhuset Sdn V 700  695 5 Klart

Grundskola      

Bodaskolan etapp 2 Lfn 164 500 1 213 21 988 141 299 Pågår

Särlaskolan byggnadens yttre delar Lfn   151 -151 Förstudie

Om- och tillbyggnad Bergdalskolan Lfn 68 154 63 600 3 264 1 290 Klart

Inventarier, Bergdalskolan Sdn N 1 000 412 586 2 Klart

Ombyggnad Kristinebergsskolan Lfn 108 000 10 345 60 379 37 276 Pågår

Daltorpsskolan idrottshall Lfn 26 023 24 407 115 1 501 Klart -Slutredovisat

Myråsskolan Lfn  330 217 -547 Förstudie

Gymnasieskola      

Viskastrandsgymnasiet Lfn 12 990 12 275 27 688 Klart -Slutredovisat

Almåsgymnasiet tillagningskök Lfn  193 -16 -177 Förstudie

Summa Pedagogisk verksamhet  547 128 198 050 135 271 213 807  

Vård och omsorg      

Individ- och familjeomsorg      

Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta      

Norra Sjöbogatan LSS-boende Lfn 9 500 923 8 826 -249 Klart

Dammkullev. LSS-boende Lfn 12 000 8 456 3 533 11 Klart

Teknikgatan, boende psykiskt sjuka Lfn 13 799 7 334 6 328 137 Klart

Norrbyskolan omflyttning stadsdel Väster Lfn 5 995 5 799 12 184 Klart -Slutredovisat

Trollgatan LSS-boende Lfn 13 635 13 327 43 265 Klart -Slutredovisat

Kelvinggatan, särskilt boende psyk Lfn 15 500 15 312 45 143 Klart

Kadriljgatan, LSS-boende Lfn 14 900 168 2 922 11 811 Pågår

Badhusgatan, särskilt boende psyk Lfn 13 000 211 919 11 870 Pågår

Dammsvedjan särskilt boende psyk Lfn  48 66 -114 Förstudie

Solosången, särskilt boende psyk Lfn 21 984 540 12 284 9 160 Pågår

Inventarier Präntaren Sdn N 6 100 4 125 575 1 400 Klart
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INVESTERINGSREDOVISNING 2014 PER PROJEKT

Verksamhet 
Ansvarig 
nämnd

Godkänd 
utgift

Utgift 
tom 

2013
Utgift 
2014 Återstår  Status

Inventarier boenden SoN 800  721 79 Pågår

Summa Vård och omsorg  127 213 56 242 36 274 34 697  

Driftsinventarier    40 783   

Summa Nettoinvesteringar  1 349 269 572 955 431 468 385 628  

Försäljning av anläggningstillgångar, netto Ks   -44 653   

Försäljning av tomter, netto       

Exploateringsverksamhet       

Viared Västra Ks  -2 746   Pågår

Bokfört värde återstående tomter     121 400  

Viared Norra Ks  -3 756 -13 282  Pågår

Bokfört värde återstående tomter     4 100  
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Nedan följer ett sammandrag av kommunens personal-
ekonomiska redovisning. Denna redovisas som ett särskilt 
ärende till Kommunfullmäktige.

Personalstrategiskt perspektiv
En personalekonomisk redovisning sammanställs årligen i 
Borås Stad. Den ger en aktuell bild av olika personalstra-
tegiska frågor och en beskrivning av kommunens personal 
när det gäller omfattning och struktur. 

All personalstatistik i årsredovisningen är könsuppdelade.

Konkurrensen om eftertraktad arbetskraft fortsätter att 
öka. Det årliga rekryteringsbehovet beräknas uppgå till 
mellan 800 och 1 000 personer. Stora pensionsavgångar 
och rekryteringsproblem är märkbara i Borås Stad som i 
övriga kommuner i landet. Ett fortsatt medvetet och lång-
siktigt rekryteringsarbetet är därför viktigt och nödvän-
digt. Att vara en attraktiv arbetsgivare kan vara avgörande 
för hur vi kan behålla redan anställda och hur vi lyckas 
locka till oss kompetent personal. 

En bra verksamhet behöver många olika erfarenheter. Det 
är därför viktigt att ta tillvara den etniska mångfalden 
liksom kvinnors och mäns olika erfarenheter och sträva 
efter en jämnare könsfördelning på alla plan.

Personalstruktur

Bemanning
Totalt fanns 9 324 anställda i Borås Stad år 2014, en ök-
ning med 212 personer från föregående år.

Personalredovisning 2014

Borås Stad hade år 2014 9 324 anställda. 78 % av dem var kvinnor. Beslutet 
om rätt till heltid för tillsvidareanställda har lett till att 96,2 % hade hel-
tidsanställning vid årets slut jämfört med 79,9 % år 2013. Medelåldern var 
45,9 år. Rekryteringsbehovet fortsätter att vara stort inte minst på grund 
av större pensionsavgångar. Årligen förväntas behovet av rekrytering vara 
cirka 800 till 1 000 personer. För att klara att rekrytera krävs ett medvetet 
och långsiktigt arbete för att utveckla attraktiva arbeten och locka till oss 
den kompetenta personal vi behöver.

»

Tabellen visar förändringar i personalvolymen mellan 1 
november 2013 och 1 november 2014.

Antal personer

Kvinnor Män Förändring

Anställningsform 2013 2014 2013 2014 totalt

Tillsvidareanställda 6 451 6 514 1 765 1 787 85

Visstidsanställda 645 745 251 278 127

Totalt kommunen 7 096 7 259 2 016 2 065 212

Enligt lagen om anställningsskydd LAS § 5 övergår en 
tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning när 
en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos 
arbetsgivaren antingen två år i allmän visstidsanställning, 
eller i två år som vikarie. Under 2014 fick 160 personer 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse, vilket 
kan jämföras med år 2013 då det var 141.

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 1 070 personer 
jämfört med år 1998. Fördelningen mellan män och kvin-
nor har i stort sett varit densamma under hela perioden. 
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Anställda inom olika verksamheter

Två tredjedelar arbetar inom skola och förskola eller inom 
vård och omsorg. 

Fördelning män och kvinnor
7 259 kvinnor och 2 065 män var tillsvidare- och visstids-
anställda i kommunen. 78 procent av samtliga anställda 
var kvinnor och 22 procent var män. Det innebär att 
fördelningen mellan könen är den samma som år 2013.

Utländsk bakgrund
Andelen anställda i kommunen med utländsk bakgrund 
har ökat med 0,4 procentenheter till 23 procent, kvin-
nor 23,2 procent och män 22,2 procent. Av kommunens 
anställda är 17,8 procent utrikes födda, andel kvinnor 18,1 
procent och män 16,6 procent.

Chefer inom kommunen med utländsk bakgrund har 
ökat med 0,9 procentenheter till 12,9 procent. Kvinnornas 
andel är 16,5 procent och männens 6,4 procent. Enligt 
uppgifter från kommunens förvaltningar har lednings-
gruppernas medlemmar, med utrikes bakgrund, ökat 
marginellt från 8,7 till 8,8 procent. 

Andelen personer i Borås med utländsk bakgrund i yrkes-
verksam ålder är 29 procent. Bland Borås Stads anställda 
är andelen med utländsk bakgrund 23 procent vilket inne-
bär en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2013.

Den totala andelen personer med utländsk bakgrund i 
Borås är 27 procent. Motsvarande siffra för riket är 20,5 
procent. För personer i yrkesverksam ålder är andelen med 
utländsk härkomst 14,8 procent.

Administration 
13%

Vård och 
omsorg 33%

Rehabilitering 
och 

förebyggande 
arbete 1%

Socialt och 
kurativt arbete 

4%

Skola och 
förskola 33%

Kultur, turism 
och fritid 3%

Teknikarbete 
13%

Chefer

Kvinnor Män
Förändring från

2013-11-01

Totalt kommunen 251 158 -10

Antalet chefer har minskat med 2,1 procent från 419 till 
409. 

Av 15 förvaltningschefer är 4 kvinnor. I förvaltningarnas 
ledningsgrupper är 49 procent kvinnor vilket är en ökning 
med 1,9 procentenheter. Andelen medlemmar i lednings-
grupperna med utländsk bakgrund har ökat från 8,7 till 
8,8 procent. 

Åldersstruktur
Medelåldern i Borås Stad har inte förändrats sedan föregå-
ende år utan är fortfarande 45,9 år. Kvinnors medelålder 
är 45,6 år och männens 46,9 år. Genomsnittsåldern i 
landets kommuner är 45,7 år.

Hel- och deltidsanställda
Av kommunens tillsvidareanställda har 96,2 procent hel-
tidstjänst och 3,8 procent deltid.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvida-
reanställda är 98,4 procent vilket är en ökning med 3,6 
procentenheter jämfört med föregående år. 

Timavlönade
Antalet timavlönade under 2014 motsvarade 940 årsar-
beten vilket är en ökning med 13,9 procent jämfört med 
2013. I siffrorna ingår beredskapsarbetare (BEA) och 
anställda enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och 
anhörigvårdare) med totalt 414 årsarbeten. 
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Andelen anställda i kommunen med ut-
ländsk bakgrund har ökat med 0,4 procenten-
heter till 23 procent, kvinnor 23,2 procent och 
män 22,2 procent. Av kommunens anställda 
är 17,8 procent utrikes födda, andel kvinnor 
18,1 procent och män 16,6 procent.
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Antalet timavlönade exklusive BEA och PAN var 526 års-
arbeten vilket innebär en ökning med 1,3 procent jämfört 
med år 2013. Målet för 2014 var 400 årsarbeten 

Timavlönad personal används i huvudsak för att täcka 
uppkomna vakanser p g a semester, sjukdom och annan 
frånvaro men även för säsongsarbete. Omvårdnadsper-
sonal inom äldreomsorgen är den personalkategori som 
har störst andel timavlönade med 215 årsarbeten, därefter 
barnskötare med 61 och obehöriga förskollärare med 43 
årsarbeten. 

Extern personalomsättning
Den externa personalomsättningen var 9,3 procent. 
Personalomsättningen för kvinnor var 9,9 procent och för 
männen 7,3 procent.  

Den högsta personalomsättningen har specialpedagoger 
med 23,9 procent, biståndsbedömare 23,1 procent och 
socialsekreterare 21,6 procent. Andra yrkesgrupper med 
en personalomsättning högre än 10 procent är till exempel 
chefer inom verksamheterna funktionshinder, förskola, 
äldreomsorg samt kost. Sjuksköterskor, administratörer 
och gymnasielärare är ytterligare några exempel.

Jämställdhet och likabehandling
Likabehandling handlar om ett respektfullt bemötande 
och om de grundläggande attityder och värderingar som 
denna respekt förutsätter. Målet är att alla ska ha samma 
rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet och likabehand-
ling är något helt naturligt och grundläggs i den dagliga 
verksamheten, i chefers sätt att organisera arbetet, vid 
rekrytering av nyanställda, i meritvärdering och lönesätt-
ning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. Det 
avgörande är inte formen för arbetet utan innehållet.

Jämställdhet under 2014

Heltid en rättighet, deltid en möjlighet

2013 beslutade Kommunstyrelsen att alla tillsvidarean-
ställda från 1 augusti 2014 skulle ha rätt till heltidsanställ-
ning med möjlighet att söka tjänstledigt för annan önskad 
sysselsättningsgrad.  Det var ett omvänt angrepps sätt 
jämfört med det som under många år gällt för omvård-
nadspersonal angående heltidsanställning. Istället för att 
ansöka om önskad sysselsättningsgrad erhöll nu alla tills-
vidareanställda ett anställningsavtal på heltid. En med-
arbetare som har önskan om att arbeta deltid kan istället 
ansöka om partiell tjänstledighet. 

Beslutet började gälla för alla nyanställda i januari och 
för övriga medarbetare genomfördes det successivt och 
var helt genomfört 1 augusti 2014. Ett 30-tal tjänster har 
beviljats dispens från kravet på heltidsanställning. Det har 
bland annat berört tjänster som lärare i modersmål och 
musik.

Jämställt Västra Götaland

Hösten 2014 undertecknade Kommunstyrelsen - Jämställt 
Västra Götaland 2014-2017. Den är uppdelad i tre övergri-
pande temaområden:

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – tar 
upp förutsättningar för arbete, föräldraskap, utbildning, 
politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt.

Makt och hälsa – tar upp jämställd hälsa som en fråga 
om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Fokuserar 
särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, 
tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

Makt och mäns våld mot kvinnor – fokuserar på våld i 
nära relationer, våldsförebyggande åtgärder samt stöd till 
grupper med svagt samhälleligt skydd.

Fler män i förskolan 

Projektet ”Fler män i förskolan” i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) påbörjades hösten 2014. 
Ett nätverk har startats av SKL där Borås ingår tillsam-
mans med några andra kommuner, för erfarenhetsutbyte 
och idéutveckling, med målet att få fler män i förskolan. 
Forskare finns knutna till nätverket för att stödja proces-
sen och bearbeta erfarenheterna.

Nytt verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har antagit verksamhets- och 
kvalitetsmål som anger verksamhetens uppdrag i budget. 
I budget 2014 har ett av de tidigare verksamhetsmåtten 
”sjuk mer än 60 dagar”, under område Egen organisation, 
ersatts med måttet ”hälsa – 1 år utan sjukfrånvaro”. Det 
nya verksamhetsmåttet redovisas könsuppdelat och följs 
upp varje månad tillsammans med de övriga som är ”andel 
sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid” samt ”timavlönade”. 
De tre verksamhetsmålen hälsa, sjuk och timavlönad ger 
oss en tydligare helhetsbild vilket stärker vårt jämställd-
hetsarbete. 
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Sociala investeringar

Kommunfullmäktige beslutade år 2013 om sociala 
investeringar och avsatte 20 miljoner i syfte att motverka 
långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelse-
förlopp. Den primära målgruppen är barn och unga. Jäm-
ställdhetssamordnare är beredande tjänsteman i ärendet. 
2014 har följande tre projekt godkänts: 

• Satsning på ej läs- och skrivkunniga vuxna aktuella för 
SFI.

• Hela Väster - för ett minskat normbrytande beteende i 
skolan F-6.

• Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställ-
ning och metodutveckling i arbetet med unga vuxna 
långt från arbetsmarknaden. 

Personalutveckling

Yrkesutbildningsnivå

Att ha personal med relevant utbildning för det arbete som 
ska utföras är naturligtvis av stor vikt. Över tid har det 
inom olika yrkesgrupper gjorts satsningar för att både re-
krytera utbildad personal och att genom till exempel vali-
dering höja kompetensnivån för redan anställda. Exempel 
på yrkesgrupper där insatser gjorts under olika tidsperio-
der är barnskötare, omvårdnads- och habiliteringspersonal. 

Följande diagram redovisar utvecklingen av kompetensni-
vån för tillsvidareanställda i dessa grupper. 

Inom grund- och gymnasieskolan fanns126 obehöriga 
lärare jämfört med 156 föregående år.

Chef- och ledarskap i praktiken

Chef- och ledarskap i praktiken, Borås Stads interna chefs-
utbildning, omfattar nio dagar samt en uppföljningsdag. 
Under 2014 genomfördes två kursomgångar med totalt 23 
deltagare. Av dessa var 15 kvinnor och 8 män.

Framtidens chef

Under 2014 ansökte drygt tjugo personer till det interna 
chefsrekryteringsprogrammet, Framtidens chef. Av dem 
valdes åtta personer ut och dessa kommer att genomgå en 
ettårig chefsförberedande utbildning under 2015.

Hälsa

Kommunen arbetar övergripande och strategiskt med 
hälsoutveckling i Borås Stad. Exempel på aktiviteter som 
genomfördes under 2014: Grundutbildning och tematräf-
far för 160 hälsoinspiratörer. Familjeföreläsning med 378 
deltagare. Motionsutmaningen ”Borås aktivaste arbets-
plats med  1 400 deltagare. En ny aktivitet ”Hälsoaka-
demi” med fokus på ett antal föreläsningar lockade 200 
medarbetare 

Fritidsstudier

Under året fick 34 personer fritidsstudiebidrag, att jämföra 
med 54 från föregående år. 

Förslagsverksamhet

Under året inkom totalt 56 förslag från två förvaltningar 
Servicekontoret och Kulturförvaltningen. Åtta förslag 
belönades. Samtliga belönade förslag var från Servicekon-
toret. 
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Hälsa och Arbetsmiljö

Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)

Attraktiv arbetsgivarindex AVI är ett sammanfattande 
index som utgår från nio mätbara nyckeltal kring arbets-
villkor.

2012 2013 2014

Tillsvidareanställningar 16 16 15

Genomsnittslön 5 6 7

Jämställdhet 13 13 13

Utbildningstid 8 8 8

Övertid 19 19 19

Korttidssjukfrånvaro 11 11 11

Personalansvar 12 12 11

Långtidssjukfrånvaro 7 5 4

Avgångar 12 12 11

Summa AVI-poäng 103 102 99

Ju högre AVI-poäng desto bättre arbetsvillkor kan 
organisationen erbjuda utifrån ett arbetstagarperspektiv. 
Nivåerna på de olika separata nyckeltalen kan inte jämfö-
ras. En 5:a på till exempel utvecklingstid kan inte jämföras 
med en 10:a på avgångar. Däremot kan det totala AVI och 
nyckeltalen jämföras med andra organisationers resultat. 
Resultatet ger också vägledning för det fortsatta förbätt-
ringsarbetet.

Sjukfrånvaro

Samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om 
sjukfrånvaron i årsredovisningen. Syftet är att skapa ett 
material som är jämförbart över sektorsgränser. I sjukfrån-
varosiffrorna ingår frånvaro med sjukersättning.

Sjukfrånvaro fördelat på ålder 

2013 2014

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

29 år och yngre 4,9 2,9 4,4 5,2 3,5 4,8

30-49 år 6,8 4,2 6,2 7,3 4,3 6,6

50 år och äldre 7,3 4,9 6,7 8,8 4,8 7,7

Totalt kommunen 6,7 4,2 6,1 7,4 4,3 6,7

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,6 procentenheter 
jämfört med 2013 och uppgår till totalt 6,7 procent.

Under 2014 har sjukfrånvaron ökat för samtliga sjukpe-
rioder. Tidigare år har det varit en markant minskning 
av sjukfrånvaron över 60 dagar. Men detta mönster har 
brutits och de långa sjukskrivningarna har ökat under 
2014. Detsamma gäller för korttidssjukskrivningarna 
inom intervallet 1-14 dagar. 
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Sjuklönekostnaden 

2014 var sjuklönekostnaden 70,3 miljoner kronor, vilket 
innebar en ökning med 7 procent jämfört med år 2013.
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Hälsofrämjande insatser

Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig 
strategisk fråga. Det handlar om att få friska medarbetare 
genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka 
sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från arbetsgivarens 
sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kom-
bination med tidiga rehabiliteringsinsatser medför positiva 
effekter för personalen på arbetsplatsen och det avspeglar 
sig också i hela organisationen. Det handlar om att tänka 
långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbe-
tar med riktade insatser utifrån sin behovsbild och från 
centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt 
med syftet att öka hälsan och minska sjukfrånvaron i 
Borås Stad.

Friskvårdsförmåner 

Borås Stad erbjuder ett gemensamt friskvårdsbidrag på 50 
procent upptill max 1 500 kr/person/år för medarbetare, 
oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. 
Vikarier och timavlönad personal kan ta del av bidraget 
utifrån intjänade LAS-dagar. Friskvårdsbidraget kan 
användas till valfri motionsaktivitet, träningskort och 
enklare massage. Samtliga medarbetare erbjuds också 
gratis inträde till kommunens badanläggningar. 

Under året har 2 709 personer tagit ut hela eller delar 
av bidraget, en liten ökning från 2013 och det har skett 
17 264 bad fördelade över Stadsparksbadet, Simarenan, 
Dalsjöforsbadet och Alidebergsbadet. Stadsparksbadet 
tar fortfarande emot flest bad men Simarenan är på en 
god andra plats, vilket är glädjande då Simarenan har ett 
tydligt fokus på motion och träning.

Hälsa – Frisk under ett år 

I Borås Stad har totalt 33,5 procent varit friska i minst ett 
år. Uppdelat på kön är det 30,5 procent av kvinnorna och 
44,3 procent av männen. 

Uppföljning av friska personer under ett år ger oss indi-
katorer för hur organisationen mår. Det är ett mått på 
gruppnivå som ska bidra till att vi fokuserar på organisa-
toriska faktorer som skapar den goda arbetsplatsen med 
friska medarbetare.

Långtidsfriska – Frisk under två år 

Totalt var 1 595 personer långtidsfriska under tvåårsperio-
den 2013-2014, 31,2 procent av männen och 17,7 procent 
av kvinnorna. Totalt är 2,6 procent av antalet anställda 
långtidsfriska vilket är 1,0 procentenheter lägre än föregå-
ende år.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att nå vår vision om den goda arbetsplatsen, krävs ett 
hälsofrämjande syn- och arbetssätt i hela organisationen. I 
Borås Stad kompletterar vi därför det lagreglerade arbets-
miljö- och rehabiliteringsarbetet med insatser för att be-
hålla eller utveckla hälsan hos våra medarbetare och sedan 
2011 har vi integrerat främjande arbetsrutiner och verktyg 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbete sker löpande 
inom tre områden. Det handlar om främjande arbete 
genom aktiv hälsoutveckling, förebyggande arbete genom 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering för att 
få tillbaka medarbetare som drabbas av ohälsa.

De övergripande riktlinjerna för hur arbetet ska utformas 
är tagna av kommunfullmäktige och är en del i det per-
sonalpolitiska programmet/arbetsmiljö och hälsa. Under 
2014 har det centrala systematiska arbetsmiljöpaketet 
reviderats. 

Arbetsskador och tillbud

Antalet anmälda arbetsskador uppgick totalt till 496, en 
minskning med 55 anmälningar (13,7 procent). Vanligaste 
orsakerna är skadad av person (35 procent) och fallo-
lyckor (16 procent). Sett till antal anmälda arbetsskador 
så står fallolyckor för den största minskningen med 40 
färre anmälningar och skadad av maskin/maskindel/eller 
föremål i rörelse står för den största ökningen med 11 fler 
anmälningar.  

Antalet anmälda tillbud har ökat med 652 anmälningar 
och ligger i år på 1 533 mot 881 under 2013. Den kraftiga 
ökningen beror troligtvis till stor del på fler anmäler till-
bud idag än tidigare, vilket är positivt för det ger arbets-
platserna chans att förbättra arbetsmiljön i ett tidigt skede. 
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http://intranet.boras.se/personalochforhandling/arbetsmiljoochhalsa/arbetsmiljoochhalsa/halsoutveckling.4.2d513f5910ae0da9264800010953.html
http://intranet.boras.se/personalochforhandling/arbetsmiljoochhalsa/arbetsmiljoochhalsa/systematisktarbetsmiljoarbetesam.4.15438d4113285eb2aae80005052.html
http://intranet.boras.se/personalochforhandling/pastod/rehabiliteringshandbok.4.2d513f5910ae0da9264800010981.html
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Företagshälsovård

Previa stöttar arbetsgivaren i att ta sitt arbetsmiljöansvar 
och finns som resurs i det rehabiliterande, förebyggande 
och främjande arbetet. Under 2014 anordnade Previa 33 
utbildningar för anställda i Borås Stad. De hölls bland 
annat inom arbetsmiljö, belastningsergonomi, arbetslags-
utveckling, stress och krisreaktioner. Genom den kom-
munövergripande kronbanken har 93 personer deltagit 
i aktivitetsgrupper inom sömn, mindfulness, hälsoform, 
samtal/rörelse och förebyggande stresshantering. Det har 
gjorts arbetsförmågeutredningar (AFU). Det har genom-
förts 1 395 stödsamtal hos psykolog/beteendevetare, totalt 
75 besök för individuellt chefsstöd och chefshandledning. 
Dessutom har Previa utfört 221 hälsoundersökningar, 
13 arbetsmiljökartläggningar och 96 arbetsmiljöbedöm-
ningar.

Jämfört med de senaste åren har vi förändrat vår beställ-
ning av tjänster från Previa. Till viss del hänger det ihop 
med den negativa sjukfallsutvecklingen som krävt mer 
aktivt rehabiliteringsarbete. Vi har inte bara ökat våra 
kostnader för rehabiliteringsinsatser utan ökningen har 
fått ske på bekostnad av främjande och förebyggande 
insatser, vilket är olyckligt då satsningar i tidigt skede ger 
så mycket större spridningseffekt. Mer hälsa för pengarna 
helt enkelt. Ett vedertaget mått är 5 kronor tillbaka på 
varje satsad krona. 

Lönestatistik
Medianlönen ökade med 560 kr eller 2,3 procent jäm-
fört med föregående år och är nu totalt 25 000 kronor. 
Medianlönen för kvinnorna är 24 830 kr och för männen 
26 200 kr. 

Personalkostnader
De totala personalkostnaderna (löner, utbetalda pensioner 
och avtalsförsäkringar) uppgår till 4 099 miljoner kronor. 

I personalkostnaderna ingår Personalutveckling och perso-
nalvård (kurs- och konferensavgifter, sjuk- och hälsovård, 
rehabiliteringsåtgärder, friskvård och fritidsaktiviteter, 
skydds- och arbetskläder, personalrekrytering och perso-
nalrepresentation) med 73,2 miljoner kronor.

Sjuklönekostnaden ökade med 6,9 procent jämfört med år 
2013 och uppgick till 70,3 miljoner kronor. 
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Borås Stadshus AB

Borås Stad

Borås Elnät AB

Boras Waste 
Recovery AB

Borås Djurpark AB

Borås kommuns Parkerings AB

Industribyggnader i Borås AB

BoråsBorås TME AB

Borås Stad
Textile Fashion center AB

AB Bostäder i Borås

Fristadbostäder AB

AB Sandhultsbostäder

AB Toarpshus

Viskaforshem AB

Borås Lokaltrafik AB

Inkubatorn i Borås AB

Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag

Borås Energi och Miljö AB

Industribyggnader i
Borås 2 AB 

Bilden visar vilka företag som utöver kommunen ingår i 
den kommunala ”koncernen” per 2014-12-31. Företagen 
har indelats i tre grupper: Stadshuskoncernen, dvs. Borås 
Stadshus AB med dess dotterbolag, Bostadsföretagen 
respektive Övriga företag. Utöver dessa ingår i den sam-
manställda redovisningen även kommunalförbundet Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekono-
miska åtagande uppgick till 50 % respektive 55 %.

Koncernen

Borås Kommunkoncern uppvisar ett sammanställt resultat efter finansiella 
poster på 260 mnkr. Enskilt redovisas resultat för Borås Stad på 157 mnkr, 
för bolagskoncernen Borås Stadshus AB på 60 mnkr, för bostadsföretagen 
på 28 mnkr samt för Borås Lokaltrafik på 19 mnkr. 

»
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Ansvarsfrihet
Företagens årsredovisningar föreläggs för fullmäktige 
samtidigt med kommunens årsredovisning. För aktiebo-
lagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av bolags-
stämmorna. I samtliga fall har ansvarsfrihet för styrelserna 
beviljats. För kommunalförbundet Södra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommu-
nalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem-
mar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bola-
gen, med synsättet att det i princip inte är någon skillnad i 
ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyr-
ningen sker med utgångspunkt från bolagsstämman och 
för respektive bolag upprättad bolagsordning och relativt 
detaljerade ägardirektiv, i vilka exempelvis underställ-
ningsplikten till Kommunfullmäktige framgår. Uppsikts-
plikten utövas på flera sätt. Kommunstyrelsen godkänner 
bolagens budgetar och finansiering för det kommande året 
samt utför planerings- och uppföljningssamtal. Uppfölj-
ning av verksamheten sker också genom årsredovisningen 
och tertialvisa budgetuppföljningar, samt att Kommun-
styrelsen även tar del av bolagens styrelseprotokoll och 
revisorernas berättelser. Under året gör löpande samar-
betsprocesser med de större bolagen att Kommunstyrelsen 
också hålls kontinuerligt informerad om utvecklingen och 
eventuella problem. 

I samband med granskningen av bolagens årsredovis-
ningar gör Kommunstyrelsen den lagstadgade prövningen 
om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Kommunstyrelsen har för kalenderåret 2014 bedömt att så 
är fallet för Borås Stads samtliga majoritetsägda företag. 

Koncernens resultat

Mnkr

Kommunen Koncernen

2013 2014 2013 2014

Verksamhetens  
intäkter 1 345 1 407 3 051 3 141

Verksamhetens  
nettokostnader -4 906 -5 092 -4 659 -4 880

Årets resultat  
efter finansnetto 189 157 314 260

Balansomslutning 8 838 10 654 10 375 12 267

Det sammanställda resultatet efter finansnetto för hela 
Borås Stads kommunkoncern blev +260 mnkr (314 mnkr 
föregående år). Enskilt redovisas resultat från Borås Stad 
på +157 mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus AB +60 
mnkr, bostadsföretagen +28 mnkr samt Borås Lokaltrafik 
+18 mnkr. Koncernens resultat efter avsättningar (avsätt-
ning för VA-verksamheten) och skatt uppgår till 220 
mnkr. Resultatet 2014 är drygt 50 mnkr sämre än 2013, 
främst beroende på 32 mnkr lägre resultat för Borås Stad 
och 16 mnkr lägre resultat för bostadsbolagen. 

Av bolagen utgör Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät 
AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande 
andel, cirka 80 %, av den totala bolagsvolymen sett till 
såväl omsättning som balansomslutning. I figuren nedan 
åskådliggörs storleksfördelningen mellan bolagen.

Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 
12,3 (10,4) mdkr jämfört med 10,7 (8,8) mdkr enbart för 
kommunen. I kommunens balansräkning ingår intern-
bankens upp- och utlåning till de kommunala företagen. 
Den stora ökningen i kommunens balansräkning beror 
främst på att Borås Stad inte längre lånar ut sin kassa 
till internbanken för bolagens upplåningsbehov. Istället 
placerar Borås Stad sin kassa externt och utlåningen till 
bolagen sker med externt upplånade medel. Förändringen 
är föranledd av reglerna för bolagens ränteavdragsrätt på 
interna lån.

Borås Energi o 
Miljö AB, 27%

AB Bostäder, 
41%

Borås Elnät 
AB, 11%

Övriga 
bostadsbolag, 

13%

Övriga bolag, 
8%

Bolagens storlek sett till balansomslutning

Borås Energi o 
Miljö AB, 47%

AB Bostäder, 
23%

Borås Elnät AB, 
11%

Borås 
Lokaltrafik AB, 

8%

Övriga 
bostadsbolag, 

5%

Övriga bolag, 
6%

Bolagens storlek sett till omsättning
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Bolagen står för en betydande del av kommunkoncernens 
totala balansomslutning. Före eliminering av interna 
poster uppgick företagens totala balansomslutning till 6,6 
mdkr, varav bostadsföretagens balansomslutning uppgick 
till 3,6 mdkr och Borås Energi och Miljö AB: s uppgick 
till 1,8 mdkr. Balansomslutningen i bolagssektorn har 
ökat med cirka 0,4 mdkr under året, främst hänförligt till 
investeringar i AB Bostäder, Fristadbostäder, Industribygg-
nader i Borås AB och Borås Elnät AB.

Omsättningen för kommunkoncernen var 8,4 (8,2) mdkr 
varav 6,8 (6,6) mdkr för kommunen. 

Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncer-
nen Borås Stadshus AB på 42,6 mnkr avseende 2014 års 
resultat. Inga aktieägartillskott har förekommit inom 
kommunkoncernen 2014.  

Den sammanställda soliditeten uppgick 2014-12-31 till 
39 % jämfört med 44 % året innan, en minskning till 
följd av kommunens utökade balansomslutning. 

I nedanstående tabell sammanfattas företagens resultat 
och ekonomiska ställning. För respektive företag redovisas 
resultatet efter finansiella poster, omsättning, eget kapital, 
balansomslutning samt soliditet. De olika företagens 
resultat och verksamhet beskrivs mer utförligt i avsnittet 
”Företagens resultat och verksamhet”.

Samtliga företag 2014    mnkr %

 

Koncern- 
bidrag

lämnat -
erhållit +

Resultat
Efter   

finansnetto
Bruttoom-

sättning
Eget  

kapital
Balans-

omslutning Soliditet

Stadshuskoncernen       

Borås Stadshus AB       

 - koncernen 42,6 60,4 1 338,7 299,1 2 857,0 10,5
 - moderbolaget +4,5 -4,5 0,0 10,1 247,6 4,1

Borås Energi och Miljö AB 0 45,8 1 003,7 213,7 1 753,3 12,2

Borås Elnät AB -31,8 44,7 239,3 214,2 731,8 29,3

Borås Djurpark AB +14,5 -14,4 52,4 2,9 82,0 3,5

Borås kommuns Parkerings AB -9,1 8,8 32,5 7,0 43,8 15,9

Industribyggnader i Borås AB -1,7 3,7 18,5 56,0 256,9 21,8

BoråsBorås TME AB +15,8 -15,7 5,6 0,1 18,6 0,5

BSTF AB +7,8 -7,8 1,9 0,1 12,0 1,2

 

Bostadsföretagen  27,5 608,6 305,8 3 635,0 8,4
AB Bostäder 22,4 500,9 213,3 2 729,2 7,8

Fristadbostäder AB -1,2 27,2 19,3 176,2 11,0

AB Sandhultsbostäder 2,1 16,7 29,2 191,9 15,2

AB Toarpshus -0,3 25,8 14,1 148,4 9,5

Viskaforshem AB 4,5 38,0 29,9 389,2 7,7

Övriga företag       

Borås Lokaltrafik AB 18,5 164,0 61,4 93,6 65,7

Inkubatorn i Borås AB -0,1 11,1 1,2 6,4 19,3

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (100 %) 3,3 162,7 33,7 116,1 29,0

Sjuhärads Kommunalförbund (100 %) -5,2 56,1 5,1 62,4 8,2

Totalt företagen exkl förbunden, ej eliminerat)  106 2 122  6 592  

fg år 126 2 080 6 137
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Bakgrund
Det övergripande målet med finansverksamheten inom 
kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk 
hushållning främst genom att säkerställa betalningsförmå-
gan och trygga tillgången på kapital.

Finansverksamheten bedrivs utifrån Kommunfullmäk-
tiges under 2014 antagna styrdokument ”Riktlinjer för 
finansverksamheten – Borås kommunkoncern”. Enligt 
dessa riktlinjer ska det under Kommunstyrelsen finnas en 
internbank. Internbanken, som är samma juridiska enhet 
som Borås Stad, ansvarar för kapitalbindningen och gör all 
upplåning för kommunkoncernen. Internbanken eftersträ-
var att låna ut till kommunens bolag till en marknadsmäs-
sig räntesats.

De kommunala bolagen ansvarar för ränterisken i respek-
tive bolag och beslutar om transaktioner i räntederivat 
med internbanken. Internbanken utför, i Borås Stads 
namn, alla externa finansiella transaktioner inom kom-
munkoncernen. Internbanken inkommer månatligen med 
en finansrapport till Kommunstyrelsen. 

Verksamheten under 2014
Under året har Borås Stad behållit sin rating på AA+ 
från kreditvärderingsföretaget Standard & Poor. Kom-
munen har en rating främst för att få full tillgång till 
kapitalmarknaden, dels genom kortfristig upplåning i ett 
certifikatsprogram, och dels genom långfristig upplåning i 
ett obligationsprogram.

Internbankens upplåning sker främst genom extern upplå-
ning samt till en mindre del inlåning från de bolag och 
förbund i kommunkoncernen som har positiv kassa. Den 
externa upplåningen består främst i emissioner av certifi-
kat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansie-
ring hos Kommuninvest. Internbankens upp- och utlåning 
uppgick 2014 till följande:

Internbanken

Internbankens upp- och utlåning mnkr

2013-12-31 2014-12-31 Förändring

Internbankens  
utlåning till bolagen * 4 748,8 5 046,1 297,3

Internbankens  
upplåning, intern -1 663,5 -251,4 1 412,1

Internbankens  
upplåning, extern * -3 085,3 -4 794,7 -1 709,4

*  varav 494,8 mkr (få 535,3) avser direktfinansiering mellan  
bolag och bank.

Den största delen av bolagens ökade finansieringsbehov 
under 2014 beror på AB Bostäders och Fristadbostä-
ders nybyggnationer samt Industribyggnader i Borås 
ombyggnation av Vulkanusfastigheten. 

Internbankens resultat mnkr

2013 2014

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 73,3 58,9

Räntekostnad internbankens upplåning** -62,4 -51,3

Internbankens administrativa omkostnader -1,7 -1,8

Resultat Internbanken 9,2 5,8

*   räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till 
bolagen

**  varav 12,1 mnkr (få år 21,2) utgör ränteintäkt för staden på 
dess utlånade kassa (Borås Stads kassa är sedan oktober 2014 
inte längre placerad i internbanken).

Nyckeltal: 2013 2014

Genomsnittlig marknadsränta,  
3 mån STIBOR, % 1,19 0,66

Genomsnittlig reporänta, Riksbanken, % 0,99 0,46

Genomsnittlig ränta upplåning, % 1,37 1,02

Genomsnittlig ränta utlåning till bolagen, % 1,80 1,33

Kapitalbindning per 31 december, år 1,89 2,47

Räntebindning per 31 december, år 2,50 2,06

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer ska prissättningen 
på utlåningen till stadens bolag baseras på marknadsmäs-
siga villkor. Detta har sin grund i lagstiftning för allmän-
nyttiga kommunala bostadsbolag och EU: s konkur-
renslagstiftning. Under året har varje bolag betalat en 
individuellt satt marknadsmässig marginal utifrån sina 
förutsättningar och andel konkurrensutsatt verksamhet.
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Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels 
i form av finansiella risker, dels i form av operativa risker. 
Följande riktlinjer gäller för kommunen och i tillämpliga 
fall bolagen.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt 
inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha 
tillgång till medel för betalningar. Högst 40 procent av 
låne- och kreditlöftesvolymen får förfalla under en enskild 
12-månadersperiod. Minst 50 procent av de närmaste 3 
månadernas finansieringsbehov ska täckas genom tillgång 
till likvida medel eller kreditlöften.

Upplåningens förfallostruktur %

Intervall Norm 2014-12-31 Riskmandat

-1 år 0 22,8 0-25

1-3 år 60 42,6 30-90

3-10 år 40 34,6  10-60

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av 
marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens finans-
netto negativt. För att begränsa räntekänsligheten och re-
sultateffekten över tiden ska, som huvudprincip, maximalt 
50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader. 
Med huvudprincipen som utgångspunkt kan bolagen ut-
forma egna räntebindningsstrategier med riskmandat, som 
ska godkännas av Kommunstyrelsen.

Bolagens räntebindning %

Intervall Norm 2014-12-31

-1 år 50,0 54,8

1-3 år 0,0 17,0

3-10 år 0,0 28,2

Den valda ränteriskhanteringen har för hela kommunkon-
cernen inneburit en ökad räntekostnad under året med 
45,9 mnkr (39,2 mnkr) jämfört med helt rörlig ränta. Det 
motsvarar en ökad räntesats på cirka 0,94 % (0,85 %). 

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan 
fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. I finansiella 
transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med 
hög kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste 
mån reduceras genom att riskerna sprids på flera motpar-
ter.

Ränteswappar per motpart 2014-12-31 mnkr

Motpart Nominellt
Marknads-

värde

SWE 50,0 -4,0

SHB 628,0 -23,8

SEB 997,0 -79,1

RBS 9,5 -1,5

NDA 172,0 -7,3

DDB 940,0 -50,0

Summa 2 796,5 -165,7

Nominell beloppsgräns per motpart uppgår till 3 000 
mnkr, maximal löptid 15 år, godkänd motpart skandi-
navisk bank med rating om minst A+ (S & P) eller A1 
(Moodys). 

Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera 
kurs- och ränterisker. Derivatinstrument får användas 
endast till att hantera finansiella risker i underliggande 
upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande 
valutaexponeringar. All användning av derivatinstrument 
förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, pris-
sättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som 
kan hantera dessa affärer. 

De derivat Borås Stad innehar är s k raka ränteswappar, 
utan någon inbyggd optionalitet. En rak ränteswap inne-
bär att rörlig ränta byts mot fast ränta, och blir jämförbar 
med ett fasträntelån. 

Marknadsvärdet är en ögonblicksbild av den kostnad som 
skulle uppstå vid en stängning av de utestående deri-
vatkontrakten. Kostnaden är jämförbar med den ränte-
skillnadsersättning som måste betalas till banken då ett 
bundet lån förtidsinlöses.
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Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade 
kostnader till följd av valutakursförändringar. I finans-
verksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller 
placering sker i utländsk valuta. Valutarisker i finansverk-
samheten ska omedelbart valutasäkras. Internbanken har 
per 2014-12-31 inga valutarisker.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till 
följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den 
mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa 
riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppfölj-
ning och rapportering. Finansverksamheten ska organise-
ras utifrån en ansvarsfördelning som alltid upprätthåller 
principen att ingen enskild person ensam ska handlägga 
en transaktion genom hela behandlingskedjan.
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I finansverksamheten uppkommer valutarisker 
om upplåning eller placering sker i utländsk 
valuta. Valutarisker i finansverksamheten ska 
omedelbart valutasäkras. Internbanken har per 
2014-12-31 inga valutarisker.
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RESULTATRÄKNING Kommun Koncern mnkr

 2013 2014 2013 2014 Not

Verksamhetens intäkter 1 345 1 407 3 051 3 141 1

Verksamhetens kostnader -6 047 -6 309 -7 208 -7 502 2

Avskrivningar/Nedskrivningar -204 -190 -502 -519 3

Verksamhetens nettokostnader -4 906 -5 092 -4 659 -4 880 4

Skatteintäkter 4 018 4 129 4 018 4 129 5

Generella statsbidrag och utjämning 1 059 1 093 1 059 1 093 6

Finansiella intäkter 146 126 29 20 7

Finansiella kostnader -128 -99 -133 -102 8

Resultat före extraordinära poster 189 157 314 260

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 -24 -24 9

Skattekostnader   -19 -16 10

Årets resultat 189 157 271 220  

Sammanställd redovisning
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BALANSRÄKNING Kommun Koncern mnkr

 2013 2014 2013 2014 Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar 3 893 4 203 9 285 10 055 11

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 6 6 12

Materiella anläggningstillgångar 3 489 3 729 9 211 9 912

- mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 281 3 454 7 049 7 643 13

- maskiner och inventarier 208 275 2 162 2 269 14

Finansiella anläggningstillgångar 404 474 68 137

- värdepapper m m 34 34 9 8 15

- långfristig utlåning 370 440 53 127 16

- uppskjutna skattefordringar 6 2

Omsättningstillgångar 4 945 6 451 1 090 2 212 17

Förråd,lager o exploateringsfastigheter 60 149 82 171 18

Kortfristiga fordringar 4 599 4 911 710 649 19

Kassa och bank 286 1 391 298 1 392 20

Summa Tillgångar 8 838 10 654 10 375 12 267

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 4 014 4 170 4 572 4 800 21

Årets resultat 189 157 271 220

Resultatutjämningsreserv 201 250 201 250

Övrigt eget kapital 3 624 3 763 4 100 4 330

Avsättningar 856 704 1 135 1 020
Avsättningar för pensioner 572 579 612 620 22

Uppskjuten skatteskuld 135 137

Andra avsättningar 284 125 388 263 23

Skulder 3 968 5 780 4 668 6 447
Långfristiga skulder 304 11 3 109 4 592 24

Kortfristiga skulder 3 664 5 769 1 559 1 855 25

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 8 838 10 654 10 375 12 267

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 2 282 2 207 2 299 2 215 26

Övriga ansvarsförbindelser 424 403 189 208 27

Summa Panter och ansvarsförbindelser 2 706 2 610 2 488 2 423  
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KASSAFLÖDESANALYS Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Medel från den löpande verksamheten
Årets resultat före extraordinära poster 189 157 314 260

Justering för av- och nedskrivningar 204 190 502 519

Justering för gjorda avsättningar 47 19 0 29

Justering för ianspråktagna avsättningar -130 -171 -32 -170

Justering för försäljning av materiella anläggningstillgångar -20 -44 -18 -41

Justering för andra poster 4 0 -84 1

Skattekostnad 0 0 -2 2

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 294 151 680 600

Förändring av kortfristiga fordringar -269 -313 -44 61

Förändring av förråd och lager -44 -89 -46 -89

Förändring av kortfristiga skulder 639 2 106 189 296

Förändring av rörelsekapital 326 1 704 99 268

Kassaflöde från den löpande verksamheten 620 1 855 779 868

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 -1

Investering i materiella anläggningstillgångar -376 -432 -1 017 -1 226

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 20 47 21 44

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 -1 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 5 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -351 -385 -997 -1 183

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 0 482 1 483

Övr ökning av långfristig skuld 4 7 0 0

Övr minskning av långfristig skuld -300 0 0

Ökning av långfristiga fordringar -1 -75 6 -74

Minskning av långfristiga fordringar 2 3 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 -365 488 1 409

Årets kassaflöde 274 1 105 270 1 094

Likvida medel vid årets början 12 286 28 298

Likvida medel vid årets slut 286 1 391 298 1 392

 274 1 105 270 1 094
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Begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk 
eller innehav. T ex aktier i de kommunala bolagen, inven-
tarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar.

Ansvarsförbindelse är ett löfte att ta över någon an-
nans skuld, om denne av någon anledning inte klarar av 
betalningen.

Avskrivningar är en planmässig värdeminskning av kom-
munens anläggningstillgångar och inventarier. Avskriv-
ningen ska motsvara anläggningstillgångens värdeminsk-
ning på grund av ålder och förslitning och sker normalt 
enligt plan, dvs en viss avskrivningstid för en viss typ av 
tillgång. En del av de fastigheter och anläggningar som 
har färdigställts under 2014 har blivit föremål för kompo-
nentavskrivning.

Avsättningar är skulder som är säkra eller sannolika till 
sin förekomst, men ovissa till belopp eller till den tid de 
ska infrias, dvs ekonomiska förpliktelser vars storlek eller 
förfallotidpunkt inte är helt bestämda. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut. Av den framgår hur kommunen har använt sitt 
kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur 
kapitalet har skaffats (lång- och kortfristiga skulder/avsätt-
ningar samt eget kapital).

Driftredovisningen omfattar kostnader och intäkter för 
den löpande verksamheten under året. Den utgör således 
en specifikation av verksamhetens nettokostnader i olika 
ansvar, verksamheter och kostnads- och intäktsslag m m.

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens tillgångar 
och skulder inklusive avsättningar.

Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och 
finansiella kostnader.

Investeringsredovisningen omfattar utgifter för investe-
ringar i byggnader och anläggningar, mark och inventa-
rier.

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar 
och på vilket sätt dessa använts under året. 

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning 
inom ett år efter balansdagen.

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betal-
ning mer än ett år efter balansdagen.

Verksamhetens nettokostnad utgörs av driftkostnaden 
minskad med intäkter i form av avgifter, driftbidrag och 
ersättningar. Avskrivningar ingår också i verksamhetens 
nettokostnad.

Omsättningstillgång är en tillgång som relativt snabbt 
kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedd för 
stadigvarande bruk.

Pensionsskulden visar kommunens åtaganden för hittills 
intjänad pensionsrätt. Pensionsredovisningen sker enligt 
den så kallade blandmodellen.

Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och 
kostnader och visar hur förändringen av kommunens eget 
kapital framkommit. Resultaträkningen redovisas exklu-
sive interna poster.

Tillämpade redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras i Lag om kom-
munal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för 
kommunsektorns redovisning. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvär-
det efter avdrag för gjorda avskrivningar. Anskaffningsvär-
det beräknades, fram tom 2011, lika med utgiften minus 
eventuella investeringsbidrag. Fr o m 2012 redovisas 
investeringsutgiften brutto bland anläggningstillgångarna. 
Eventuella investeringsbidrag redovisas from 2012 initialt 
som en skuld, för att sedan intäktsföras successivt i takt 
med att investeringsobjektet skrivs av. Inventarier som 
ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaff-
ningsvärde av minst ett basbelopp (44 400 kr) och en 
varaktighet av minst 3 år.

Anläggningslån 

Anläggningslån till föreningar utgår i form av 30-åriga 
amorterings- och räntefria lån, som efter 30 år avskrivs i 
sin helhet. För att redovisningen ska ge en mer rättvisande 
bild över kommunens finansiella ställning skrivs fören-
ingslånen årligen ned med 1/30-del av det ursprungliga 
lånebeloppet. Oavsett nedskrivningarna gäller fortfarande 
att lånen i sin helhet ska återbetalas, om den ursprungliga 
och lånegrundande verksamheten upphör eller ändras och 
inte ersätts av annan motsvarande verksamhet.

Avskrivningar

Avskrivning påbörjas året efter investeringen är slutförd. 
Detta gäller dock inte Servicekontorets fordon och maski-
ner, där avskrivningarna påbörjas under anskaffningsåret. 
Avskrivningar av anläggningstillgångarna sker linjärt efter 
en bedömning av nyttjandetiden. Viss vägledning har fun-
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nits i SKL:s förslag till avskrivningstider/RKR:s skrift om 
avskrivningar. Från och med år 2014 tillämpas kompo-
nentavskrivning på de fastigheter och anläggningar som 
har färdigställts under året och där det har varit relevant 
att dela in anläggningen i komponenter. Utredning pågår 
under år 2015 avseende en modifierad komponentavskriv-
ningsmodell för befintliga anläggningar färdigställda före 
år 2014.

Tillämpade avskrivningstider kommunen

Anläggningar t o m 2013
Tillgångsslag Avskrivningstid

Gator, vägar, parker m m 10-33 år

Markreserv, övrig mark
Obegränsad 

livslängd

Verksamhetsfastigheter 10-50 år

Fordon och maskiner 3-10 år

Inventarier i övrigt 3-10 år

Anläggningar fr o m 2014

Huvudgrupp 
tillgångsslag

Avskrivningstid 
vid komponent- 

indelning

Avskrivningstid 
övrigt, ej 

komponentin-
delning

Huvudgata 10-100 år  

Lokalgata 30-100 år  

GC-vägar 30-100 år  

Broar av betong 25-70 år  

Broar av trä 10-70 år  

Gågator/torg 15-100 år  

Belysning 15-30 år  

Parker/lekplatser 15-100 år  

Nybygggnationer   

-  Vård och  
omsorgsfastigheter 10-60 år  

- Konstgräsplaner 8-20 år  

Gator, vägar, parker m m  10-33 år

Markreserv, övrig mark
 

Obegränsad 
livslängd

Diverse åtgärder i verk-
samhetsfastigheter   10-33 år

Fordon och maskiner   3-10 år

Inventarier i övrigt   3-10 år

Konst
 

Obegränsad 
livslängd

Avsättningar 
Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsätt-
ningar för pensioner, är avsättningar för medfinansie-
ring av statlig infrastruktur eller andra förpliktelser mot 
externa parter och är reglerade i avtal. 

Pensioner
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redo-
visningslagen enligt blandmodellen. Pensionsrätt intjänad 
t o m 1997 upptas således som ansvarförbindelse. Intjänad 
individuell del som ska utbetalas efterföljande år upptas 
som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i 
balansräkningen. Avsättningen till pensioner i balans-
räkningen avser bl a kompletterande ålderspension och 
visstidspension. Både pensionsutbetalningar och avsätt-
ningar till intjänade pensioner belastas med löneskatt på 
24,26 %. Under 2004 till 2009 gjordes extra avsättningar 
till pensioner intjänade före 1998. 

Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som ingår i 
kommunkoncernen redovisas enligt BFNAR 2012:1 (K3).

Periodisering
Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner 
t o m 8/1 2015. Därefter har kostnader och intäkter av 
väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret. 

Intjänad men inte uttagen semester, ferielön och övertid 
har skuldförts (semesterlöneskuld).

Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2015, 
men som avser december 2014, har skuldförts.

Realisationsvinster
Realisationsvinster vid försäljningar av mark och andra 
anläggningstillgångar bokförs from 2013 bland verk-
samhetens intäkter. Tidigare år har dessa bokförts som 
extraordinära intäkter. 

Skatteintäkter
I redovisningen periodiseras skatteintäkterna, dvs de 
redovisas under det år då den beskattningsbara inkomsten 
intjänas av den skattskyldige. Detta innebär att skattein-
täkterna består av tre olika delar

• de preliminära skatteintäkterna som löpande utbetalats 
till kommunen under inkomståret

• en prognos för avräkningslikviden för 2014
• justering av den slutliga skatteavräkningen för 2013 

jämfört med den prognostiserade avräkning som gjordes 
i 2013 års bokslut.
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Leasing- och hyresavtal
I RKR:s rekommendation 13:2 finns bestämmelser om 
hur redovisning ska ske beträffande leasing-/hyresavtal 
som löper på mer än 3 år. Avtal om leasing/hyra kan 
innebära stora ekonomiska åtaganden beroende på avtalets 
längd och de förhyrda tillgångarnas värde. Om kriteri-
erna i rekommendationen 13:2 är uppfyllda ska värdet av 
leasade/hyrda tillgångar och framtida hyresavgifter tas upp 
i balansräkningen som tillgång respektive skuld. 

Borås Stad har ett stort antal hyresavtal. För de mer 
omfattande avtalen pågår en inventering för att kunna 
bedöma om hyresavtalen ska redovisas enligt rekommen-
dationen. Vid en första bedömning kan konstateras att det 
finns svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter och då 
osäkerhetsfaktorerna är för stora redovisas samtliga lea-
sing-/hyresavtal som operationella och kostnadsförs direkt.  

Lånekostnader (Ränta under byggtid)
Vid större nybyggnation eller tillbyggnad av anlägg-
ningstillgång, som tar mer än 1 års tid i anspråk, belastas 
anskaffningsvärdet med ränta under byggtid.

Exploateringsredovisning
Exploateringsområden, till de delar som är ämnade att 
avyttras, redovisas from 2012 bland omsättningstillgång-
arna.

Avskrivning av kundfordringar
Kundfordringar som är äldre än ett år, har skrivits av i 
bokslutet. Avskrivningarna bokförs på berörd verksamhet. 
Fordringarna kvarstår dock för bevakning hos kommu-
nens externa inkassopartner.

Långfristiga skulder
Avgränsningen mellan långfristiga respektive kortfristiga 
lån görs efter ändamålet med lånen, inte efter lånens 
löptid.

Ansvarsförbindelser
Bland ansvarsförbindelserna ingår inte beloppsmäs-
sigt kommunens borgen för de kommunala företagens 
pensionsåtaganden. För att dessa inte vid varje tidpunkt 
fullt ut ska behöva avsätta medel för framtida pensionsut-
betalningar har kommunen åtagit sig borgensansvar för 

dessa. Borgensåtagandet för dessa pensionsåtaganden är 
till beloppet obestämt.

I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjä-
nade tom 1997. Borås Stad har genom en försäkringslös-
ning försäkrat bort en viss del av dessa intjänade pensio-
ner. Försäkringslösningen har då minskat beloppet under 
ansvarsförbindelserna. Förpliktelsen kvarstår dock om 
försäkringsbolaget inte skulle kunna infria försäkringen.

Sammanställd redovisning
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning 
enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre 
aktiebolag respektive BFNAR 2012:1 (K3) för större 
aktiebolag. Bedömningen är att de bolag som tillämpar 
K2 utgör en liten och oväsentlig del av totalen och någon 
omräkning till K3 görs inte i den sammanställda redovis-
ningen.

Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovis-
ningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som 
bedrivs genom andra juridiska personer där kommunen 
har ett betydande inflytande. Med hänvisning till Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendation 8.2 upprät-
tar Borås Stad sammanställd redovisning som utgår från 
underkoncernernas bokslut.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med 
förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat 
eget kapital i kommunala bolag eliminerats, varefter intjä-
nat eget kapital har räknats in i koncernens eget kapital. 
Den proportionella konsolideringen betyder att om de 
kommunala bolagen inte är helägda inkluderas endast 
ägda andelar av räkenskaperna i koncernredovisningen. 
Väsentliga koncerninterna kostnader och intäkter samt 
fordringar och skulder har eliminerats. Koncernföretagens 
bokslutsdispositioner faller bort och ingår i det redovisade 
resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. I den sam-
manställda balansräkningen fördelas koncernföretagens 
obeskattade reserver upp mellan uppskjuten skatteskuld 
och eget kapital. 

Den sammanställda redovisningen avser hela ”kommun-
koncernen”, inkluderat Borås Stad, de majoritetsägda 
bolagen samt Borås Stads andel i kommunalförbundet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Sjuhärads 
kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska 
åtagande uppgår till 50 % respektive 55 %. Under året har 
Borås Energi & Miljö AB skapat ett dotterbolag, Boras 
Waste Recovery AB, medan AB Bostäder har sålt sitt dot-
terbolag Klätterrosen Holding AB. En uppställning av de 
majoritetsägda bolagen som ingår i koncernen återfinns i 
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förvaltningsberättelsens avsnitt ”Koncernen”. En samlad 
förteckning över Borås Stads ägarintressen i bolag och 
ekonomiska föreningar återfinns i not 15.

Kommunstyrelsen har inte medtagit stiftelserna Blå Stjär-
nans Djursjukhus och Proteko. Bakom Kommunstyrelsens 
bedömning ligger bl a vad som sägs i Kommunallagens 
regler om insyn i kommunala bolag m m. Där stadgas 
bl a beträffande delägda företag att bedömningen ska utgå 
ifrån vad som ”är rimligt med hänsyn till andelsförhållan-
dena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt”. 
Oavsett ägarandel har Kommunstyrelsen vid avgränsning 
av koncernen utgått ifrån vad som utifrån ett styr och led-
ningsperspektiv kan anses vara motiverat. Omslutningen i 
de ekonomiska föreningar och stiftelser som inte medtagits 
är också av ringa betydelse i förhållande till kommunens 
totala resultat och balansräkning. I den sammanställda re-
dovisningen ingår inte heller de olika donationsfonderna, 
som sedan 1996 förvaltas som särskilda stiftelser.

De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig 
i väsentliga delar från de principer som tillämpas av Borås 
Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider:

Tillgångsslag Avskrivningstid

Byggnader 5-100 år

Markanläggningar 10-25 år

Tekniska anläggningar 10-35 år

Fordon 5-12 år

Inventarier 3-10 år

Förändring av redovisningsprinciper
Redovisning enligt K2 respektive K3 gäller från och med 
2014 med viss retroaktiv tillämpning. Bolagen som till-
lämpar K3 har valt att räkna om samtliga poster 2013 för 
att möjliggöra en meningsfull jämförelse mellan åren. Av 
samma skäl har 2013 års koncernsiffror i resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om. 
Det är främst det nya kravet på komponentavskrivning 
som har medfört förändrade siffror, och innebär att mate-
riella anläggningstillgångar har delats upp på betydande 
komponenter när de har väsentligt olika nyttjandeperio-
der. När väsentliga utbyten av befintlig komponent sker 
redovisas detta som investering i tillgången.  

De mindre bolagen som tillämpar K2 får bland annat inte 
redovisa uppskjuten skatt. En sådan fordran eller skuld har 
därför lösts upp mot eget kapital under 2014. 

De korrigeringar som skett av jämförelseårets resultat- och 
balansräkningar till följd av dotterbolagens omräkningar 
i samband med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) 
framgår nedan.
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Balansräkning (mnkr)
Fastställd BR

2013-12-31
Justeringar vid 

övergång till K3
Omräknad BR 

2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 6 6

Byggnader och tekniska anläggningar 7 023 26 7 049

Maskiner och inventarier 2 162 2 162

Finansiella anläggningstillgångar 67 1 68

Summa anläggningstillgångar 9 258 27 9 285

Summa omsättningstillgångar 1 091 -1 1 090

Summa tillgångar 10 349 26 10 375

Eget kapital 4 552 20 4 572

Avsättningar 1 129 6 1 135

Långfristiga skulder 3 109 3 109

Kortfristiga skulder 1 559 1 559

Summa eget kapital och skulder 10 349 26 10 375

Resultaträkning (mnkr)
Fastställd RR

2013-12-31
Justeringar vid

övergång till K3
Omräknad RR

2013-12-31

Verksamhetens intäkter 3 051 3 051

Verksamhetens kostnader -7 242 34 -7 208

Avskrivningar/Nedskrivningar -494 -8 -502

Verksamhetens nettokostnader -4 685 26 -4 659

Skatteintäkter 4 018 4 018

Generella statsbidrag 1 059 1 059

Finansiella intäkter 29 29

Finansiella kostnader -133 -133

Resultat före extraordinära poster 288 26 314

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader -24 -24

Skattekostnader -13 -6 -19

Årets resultat 251 20 271
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Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Avgifter, ersättningar, hyror och arrenden 490 524 1 612 1 639

Hyror och arrenden 155 166 691 693

Driftbidrag 414 487 440 504

Återbetalning AFA-försäkring 90 0 94 0

Investeringsbidrag (direktförda) 14 26 14 26

Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar 18 44 17 45

Försäljning av exploateringsfastigheter 32 30 32 30

Försäljningsmedel, övrigt 51 54 57 112

Övrigt 17 18 30 34

Förändring av avsättningar 64 58 64 58

Summa 1 345 1 407 3 051 3 141

Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Personalkostnader -3 886 -4 099 -4 330 -4 557

- därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm -1 162 -1 224 -1 295 -1 359

Tjänster -1 515 -1 584 -1 742 -2 058

Materiel -312 -314 -841 -611

Transfereringar, bidrag m m -334 -312 -295 -276

- därav bidrag till statlig infrastruktur -3 -12 -3 -18

- därav kostnad för sålda exploateringsfastigheter -26 -16 -26 -16

Summa -6 047 -6 309 -7 208 -7 502

Uppdragsföretag
Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken 
kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men 
där överlämnandet skett på ett sätt så att ett betydande 
inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom 
upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag 
om valfrihetssystem eller på annat sätt. 

Följande kommunala entreprenader har bedrivits inom 
Borås Stad 2014. Friskolor definieras inte som kommunala 
entreprenader eftersom de tillkommer genom avtal med 
staten.

Uppdragsföretag

Verksamhetsområde
Bruttokostnad  
uppdragsföretag, tkr

Andel  
uppdragsföretag, % 

Bruttokostnad totalt inkl  
uppdragsföretag, tkr

Företagshälsovård 7 286 94 7 774

LOV Hemtjänst 57 105 17 339 041

Äldreboenden 40 158 7 573 859

Gruppbostäder LSS 62 938 30 206 802

Boende IFO Vuxen 5 801 86 6 750

LOV Daglig verksamhet 10 810 10 107 074
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Arbetsgivaravgifter, pensioner m m Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Arbetsgivaravgifter -808 -849 -909 -952

Pensionskostnad inkl löneskatt -286 -301 -313 -328

- årets intjänade pensioner -159 -171 -166 -179

- pensionsutbetalningar -124 -123 -127 -126

- avsatt till pensioner -2 -6 -5 -10

- pensionsförsäkringar 0 0 -13 -12

- förvaltningskostnader -1 -1 -2 -1

Personalvård och personalutveckling -68 -67 -73 -72

Tillfälligt inhyrd personal *) 0 -7 0 -7

Summa -1 162 -1 224 -1 295 -1 359

*) Uppgifter för 2013 kan ej lämnas

Bidrag till statlig infrastruktur    mnkr

mnkr Total belopp
Tid för 

upplösning 2013 2014

Järnvägskorsning, Simonsland 2,1 1 år 2,1

Div direkta bidrag till statlig infrastruktur 1 år 1,1 1,2

Indexuppräkning järnvägsutr Götalandsbanan 0,2 1 år 0,2

Ökning medfinansiering GC-vägar 11,0 1 år  11,0

Summa   3,2 12,4

Not 3 Avskrivningar/Nedskrivningar Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Planenliga avskrivningar, immateriella tillgångar 0 0 -1 -1

Planenliga avskrivningar, materiella tillgångar -173 -185 -468 -463

Nedskrivningar, finansiella tillgångar (se not 16) -2 -3 -2 -3

Nedskrivningar, materiella tillgångar -29 -2 -31 -52

Summa -204 -190 -502 -519

Nedskrivningar
Kårhusfastigheten, Eolus 6, efter beslut om ombyggnad till 
Kongresshus. Återstående bokfört värde, 12 mnkr, är ett upp-
skattat marknadsvärde för tomt och byggnadsstomme. -26 -26

Bodaskolan, ombyggnad. Varvid stora delar av äldre byggnad 
rivits. -2 -2

Borås Energi & Miljö AB, anläggningstillgångar inom affärs-
området biogas -36

Borås Energi & Miljö AB, anläggningar som ska fasas ut i takt 
med reinvestering i nytt avloppsreningsverk och nytt kraftvär-
meverk. -14
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Not 4 Verksamhetens nettokostnader (exkl avskrivningar) Kommun

Nettokostnader per verksamhetsområde, mnkr 2013 2014

Gemensamma funktioner -224 -237

Politisk verksamhet -47 -50

Infrastruktur och skydd -134 -113

Gator vägar, parkering och parker -135 -118

Fritid -207 -211

Kultur -146 -146

Affärsverksamhet 25 46

Pedagogisk verksamhet -2 113 -2 177

Vård och omsorg -2 046 -2 110

Särskilt riktade insatser -65 -72

Summa -5 092 -5 188

Finansiering 389 287

Summa -4 702 -4 902

- förändring % 2,3 4,3

Not 5 Skatteintäkter Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Preliminära skatteintäkter 4 041 4 140 4 041 4 140

Preliminär skatteavräkning -26 1 -26 1

Slutlig skatteavräkning 3 -12 3 -12

Summa kommunalskatt 4 018 4 129 4 018 4 129

- förändring % 4 3 4 3

Skattesats % 21 21 21 21

Skatteunderlag 19 188 19 656 19 188 19 656

- förändring % 6 3 6 3

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Inkomstutjämningsbidrag 802 828 802 828

Kostnadsutjämningsbidrag 1 0 1 0

Strukturbidrag 11 11

Införandebidrag 53 53

Kostnadsutjämningsavgift -44 -44

Regleringsbidrag 48 25 48 25

Bidrag för LSS-utjämning 47 55 47 55

Fastighetsavgift 161 165 161 165

Summa 1 059 1 093 1 059 1 093
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Not 7 Finansiella intäkter Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ränta på långfristig utlåning 6 4 0 0

Ränta på likvida placeringar 23 14 21 14

Ränta från Internbanken (kortfristig fordran) 73 59 0 0

Räntederivat 39 46 0 0

Ränta under byggtid 1 1 1 2

Övrigt 4 2 7 4

Summa 146 126 29 20

Not 8 Finansiella kostnader Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ränta på externa långfristiga lån -4 -3 -8 -6

Ränta på Internbanken (kortfristig skuld) -55 -43 -53 -41

Räntederivat -39 -46 -39 -46

Ränta på pensionsavgifter/pensionsavsättningar -5 -2 -5 -3

RIPS-ränteförändring på pensionsavsättning -21 0 -23 0

Övriga finansiella kostnader -4 -5 -5 -6

Summa -128 -99 -133 -102

Not 9 Extraordinära kostnader Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Avsättning VA-verksamheten   -24 -24

Summa 0 0 -24 -24

Not 10 Skattekostnader Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Årets skattekostnad -5 -2

Uppskjuten skattekostnad   -14 -14

Summa 0 0 -19 -16

Not 11 Anläggningstillgångar Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ingående balans 3 733 3 893 8 742 9 285

Årlig förändring 160 310 543 770

- immateriella tillgångar 0 0 0 0

- materiella tillgångar 169 241 550 701

- finansiella tillgångar -9 69 -7 69

Utgående balans 3 893 4 203 9 285 10 055
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Not 12 Immateriella tillgångar Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ingående balans 0 0 6 6

Årlig förändring 0 0 0 0

- nya investeringar 0 0 1 1

- avskrivningar 0 0 -1 -1

Utgående balans 0 0 6 6

Ackumulerade värden för immateriella  
anläggningstillgångar Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 15 16

Ackumulerade avskrivningar 0 0 -9 -10

Utgående balans 0 0 6 6

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ingående balans 3 121 3 281 6 436 7 049

Årlig förändring 160 173 613 594

- nya investeringar 272 128 770 514

- investeringsbidrag 0 0 -6 -2

- försäljningar (bokfört värde) -2 -3 -25 -11

- nedskrivningar -29 -2 -31 -2

- avskrivningar -131 -141 -168 -238

- pågående nyanläggning 51 191 74 333

- överfört till exploateringsområden (oms.tillg) -1 0 -1 0

Summa Mark, byggnader och tekn anl 3 281 3 454 7 049 7 643

Utgående balans 3 281 3 454 7 049 7 643

- markreserv 334 340 430 440

- markvärde , gatu-, gc- och parkmark 76 76 76 76

- verksamhetsfastigheter 2 278 2 227 3 140 3 094

- fastigheter för affärsverksamhet 0 0 2 481 2 752

- publika fastigheter 493 521 493 521

- fastigheter för annan verksamhet 40 39 40 38

- pågående nyanläggning 60 251 389 722

Ackumulerade värden för mark, byggnader och anläggningar    Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ackumulerade anskaffningsvärden 5 024 5 339 9 727 10 753

Ackumulerade avskrivningar -1 743 -1 885 -2 678 -3 110

Utgående balans 3 281 3 454 7 049 7 643
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Not 14 Maskiner och inventarier Kommun Koncern
mnkr 2013 2013 2013 2014

Ingående balans 199 208 2 226 2 162

Årlig förändring 9 67 -64 107

- nya investeringar 53 111 176 381

- försäljningar 0 0 -5 0

- nedskrivningar 0 0 0 -50

- avskrivningar -44 -44 -235 -224

Utgående balans 208 275 2 162 2 269

Ackumulerade värden för maskiner och inventarier Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ackumulerade anskaffningsvärden *) 578 476 3 926 4 093

Ackumulerade avskrivningar *) -370 -201 -1 764 -1 774

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 -50

Utgående balans 208 275 2 162 2 269

*) From år 2014 ingår i kommunen enbart inventarier som vid ingången av året inte var helt avskrivna.

Not 15 Värdepapper m m Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ingående balans 39 34 9 9

Årlig förändring -5 0 0 -1

Utgående balans 34 34 9 8

- aktier 28 28 3 2

- andelar i ekonomiska föreningar 5 5 5 5

- bostadsrätter 2 2 1 1

Kommunens engagemang i aktiebolag  
och ekonomiska föreningar

Bokfört värde, 
tkr

Aktier andelar, m m
Ägarandel %

Aktiebolag
Borås Stadshus AB 10 000 100,0

AB Bostäder i Borås 10 995 99,9

Fristadbostäder AB 400 100,0

AB Sandhultsbostäder 1 500 100,0

AB Toarpshus 1 596 99,9

Viskaforshem AB 2 000 100,0

Borås Lokaltrafik AB 250 100,0

Inkubatorn i Borås AB 800 100,0

Kommentus-Gruppen AB 4 0,0

Ekonomiska föreningar
Kommuninvest Ekonomisk Förening 4 712

Andelar i övriga föreningar 18  
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Not 16 Långfristig utlåning Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ingående balans 374 370 59 53

Årlig förändring -4 70 -6 74

- nya lån 1 76 0 77

- amorteringar -3 -3 -4 0

- nedskrivningar -2 -3 -2 -3

Utgående balans 370 440 53 127

- lån till kommunens företag 316 314 0 0

- lån till föreningsanläggningar 35 33 36 34

- övrig utlåning 19 93 17 93

Not 17 Omsättningstillgångar Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ingående balans 4 357 4 945 730 1 090

Årlig förändring 588 1 506 360 1 122

- förråd,lager och exploateringsområden 45 89 48 89

- kortfristiga fordringar 269 313 42 -61

 - varav Internbank 294 342 0 0

- kassa och bank 274 1 104 270 1 094

Utgående balans 4 945 6 451 1 090 2 212

Not 18 Förråd m m Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Servicekontorets förråd 4 4 4 4

Exploateringsområden 55 145 55 145

Bränslelager 0 0 18 17

Övrigt 0 0 5 5

Summa 60 149 82 171

Not 19 Kortfristiga fordringar Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Kortfristig utlåning 4 196 4 538 0 0

- koncernkontot 4 195 4 537 0 0

- kortfristig del av långfristig fordran 1 1 0 0

Skatte- och bidragsavräkning 103 54 103 55

Statsbidragsfordringar 40 49 40 49

Kundfordringar 94 100 274 271

Skattefordringar 78 76 83 94

Interimsfordringar 71 77 173 157

Övrigt 17 17 37 23

Summa 4 599 4 911 710 649
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Not 20 Kassa och bank Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Kommunens likvida medel 286 1 391 287 1 391

Företagens likvida medel 0 0 11 1

Summa 286 1 391 298 1 392

Koncernkontot
mnkr 2013 2014

Företagens inlåning 127 129

Företagens lån -4 198 -4 537

Borås Stads kassa 1 796 298

Extern upplåning 2 550 4 300

Saldo koncernkonto 275 190

Övriga likvida medel 11 1 201

Summa Kassa och bank 286 1 391

Not 21 Eget kapital Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ingående eget kapital 3 825 4 014 4 301 4 572

Årlig förändring 189 157 271 228

- effekter av ändrade redovisningsprinciper 0 0 0 8

- årets resultat 189 157 271 220

Utgående eget kapital 4 014 4 170 4 572 4 800

Not 21 Eget kapital  RUR Kommun
mnkr 2013 2014

Utgående eget kapital 4 014 4 170

Resultatutjämningsreserv 2010-2013 201 201

Avsatt till resultatutjämningsreserv 2014 49

Övrigt eget kapital 3 813 3 920

Not 22 Avsättningar för pensioner Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Särskild avtalspension, inkl löneskatt, 

intjänat fr o m 1998 242 250 272 282

Visstidspensioner inkl löneskatt 2 1 5 4

Framtida pensioner intjänade t o m 1997 328 328 335 334

Summa 572 579 612 620

Pensionsmedlens användning

- finansiella placeringar 0 0 0 28

- återlåning 572 579 612 592
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Aktualiseringsgrad
% 2013 2014

Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998 93,0 92,2

Antal visstidsförordnanden
mnkr 2013 2014

Antal visstidsförordnanden 3 1

Avsättning framtida pensioner intjänade t o m 1997 Kommun Koncern
mnrk 2013 2014 2013 2014

Ingående avsättning 328 328 335 335

Årlig förändring 0 0 0 -1

- ny avsättning 0 0 0 0

- disposition av avsättning 0 0 0 -1

    därav försäkringslösning 0 0 0 -1

    därav löneskatt 0 0 0 0

Utgående avsättning 328 328 335 334

Not 23 Andra avsättningar Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ingående balans 394 284 474 388

Förändring under året -110 -159 -86 -125

- nya avsättningar 19 11 44 45

- disposition av avsättning -129 -112 -130 -112

- återföring till Resultaträkning 0 -58 0 -58

Utgående balans 284 125 388 263

- MarketPlace Borås Ek förening 12 10 12 10

- Högskolan, professurer (från stabiliseringsfond 2012) 25 23 25 23

- förbifartsväg Sjöbo 65 7 65 7

- GC-vägar 15 24 15 24

- trafiksäkerhetsåtgärder Fristad o Rydboholm 5 0 5 0

 - Götalandsbanan, samarbetsavtal 6 5 6 5

- medfinansiering Rv 27 Viared-Kråkered 144 47 144 47

- Götalandsbanan, järnvägsutredning 9 9 9 9

- medfinansiering gångbro Bogryd 1 0 1 0

- medfinansiering plankorsning Simonsland 2 0 2 0

- bidrag till statlig infrastruktur, E20 0 0 0 8

- återställning av Sobackens deponi 0 0 5 6

- investeringsfond Borås Energi & Miljö 0 0 99 124
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Not 24 Långfristiga skulder Kommun Koncern
mnkr 2013 2014 2013 2014

Ingående skulder 301 304 2 627 3 109

Årlig förändring 3 -293 482 1 483

Utgående skulder 304 11 3 109 4 592

- förmedlade lån till kommunens företag 315 12 2 841 4 312

- externa lån i bolagen 0 0 196 196

- kommunens egen låneskuld 0 0 0 0

- täckt med likviditetsöverskott -15 -12 -15 -12

- skuldförda investeringsbidrag 4 11 6 11

- förutbetalda anslutningsavgifter 0 0 81 85

Not 25 Kortfristiga skulder Kommun Koncern 
mnkr 2013 2014 2013 2014

Kortfristig upplåning 2 674 4 729 124 360

- från företagen i koncernkontot 124 129 124 60

- upplånat till koncernkontot 2 550 4 300 0 0

- kortfristig del av långfristig skuld 0 300 0 300

Avtalspensioner 128 137 130 140

Löneskatt på pensioner 31 33 33 35

Leverantörsskulder 274 280 440 479

Preliminärskatter m m 54 55 60 63

Semesterlöneskuld m m 235 249 247 271

Skatteavräkning 26 37 25 37

Interimsskulder 148 160 222 246

Övrigt 94 89 278 224

Summa 3 664 5 769 1 559 1 855

Not 26 Pensionsförpliktelser Kommun Koncern 
mnkr 2013 2014 2013 2014

Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 1 834 1 771 1 848 1 778

Visstidspensioner 2 5 2 5

Löneskatt på pensionsförpliktelser 446 431 449 432

Summa 2 282 2 207 2 299 2 215

Aktualiseringsgrad Kommunen 
% 2013 2014

Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 93,0 92,2
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Not 27 Övriga ansvarsförbindelser Kommun Koncern 
mnkr 2013 2014 2013 2014

Kommunens företag 235 195 0 0

Bostadsföretag, ej kommunala 87 90 87 90

Övriga företag och föreningar 101 117 101 117

Egnahem och småhus med bostadsrätt 1 1 1 1

Summa 424 403 189 208

Borås Stad har i december 2011 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likaly-
dande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kom-
muninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kom-
muninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av 
den finansiella effekten av Borås Stads ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala förpliktel-
ser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 
290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 1 456 829 701 kronor och an-
delen av de totala tillgångarna uppgick till 1 415 941 085 
kronor.
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Nämndernas resultat  
och verksamhet

Nämndernas egna årsredovisningar redovisas som särskilda bilagor. 
Dessa är upprättade av nämnderna själva. Utgångspunkten är att 
respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig inför Kommun-
fullmäktige. Kommunen har 17 st nämnder inklusive Revisorskollegiet 
som är rapporteringsskyldiga till Kommunfullmäktige.

»

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar

Revisorskollegiet Kommunstyrelsen Valnämnden

Lokalförsörjnings-
nämnden

Fritids- och 
folkhälsonämnden

Servicenämnden

Samhällsbyggnads-
nämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och konsument-
nämnden

Kulturnämnden Utbildningsnämnden

Sociala omsorgs-
nämnden

Kommunfullmäktige

ArbetslivsnämndenÖverförmyndar-
nämnden

Stadsdelsnämnden
Öster

Stadsdelsnämnden
Väster

Stadsdelsnämnden
Norr

I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter 
och kostnader. Nettokostnaderna täcks när det gäller 
anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kom-
munbidraget motsvarar normalt den budgeterade netto-
kostnaden per nämnd.

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och 
kostnader. Inom ramen för kommunens internhyressystem 
omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna be-
slutar själva med vissa begränsningar om sin lokalanvänd-

ning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kom-
munen som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret 
omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bl a att 
ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på 
utrymmet för övriga verksamhetskostnader. En effektivare 
kapitalanvändning, dvs att mindre kapital binds i verk-
samheten, ger å andra sidan utrymme för ökad verksam-
het.
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Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte 
begränsat till budgetåret. De årliga resultaten balanseras 
över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som 
underskott. Beslut om resultatöverföring fattas av Kom-
munfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. 
En förutsättning för överföring av positiva budgetavvikel-
ser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts. 

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det 
budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den av 
Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budge-
terade resultatet är i normalfallet 0, dvs budgeten baseras 
normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostna-
derna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då 
främst om att nämnderna i budgeten delvis finansierar 
verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar 
in underskott från tidigare år.

För att dels parera oförutsedda kostnader och dels göra 
kostnadsmassan mer flexibel till förändringar av intäk-
terna finns ett relativt omfattande buffertsystem som 
innebär att 1 % av kommunbidraget skall avsättas till 
oförutsedda kostnader. Kravet på buffert kan slopas om 
ackumulerat överskott finns och Kommunstyrelsen god-
känt åtgärden.

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika 
ansvarsområden. Det ekonomiska målet gäller då för 
respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än 
ett kommunbidrag, kan inte kommunbidragen omfördelas 
mellan respektive ansvarsområde.

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksam-
hetsmål. För att inte riskera att viktiga verksamhetsmål 
äventyras och för att undvika alltför dramatiska bespa-
ringar i verksamheten, bör inarbetning av underskott ske 
under planerade former. Inarbetning av större underskott 
kan ske över en längre period. Detta innebär att under-
skott i sin helhet inte måste täckas in redan under det 
följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning 
fattas av Kommunfullmäktige i samband med antagande 
av årsbudgeten

Nämnderna skall månatligen i enlighet med ”Regler och 
principer för ekonomistyrning” lämna en budgetuppfölj-
ning till Kommunstyrelsen med en prognos över det 
ekonomiska utfallet för helåret. Om prognosen indikerar 
ett överskridande skall nämnden omedelbart besluta om 
korrigerande åtgärder.

Förvaltningarna skall dessutom senast 10 dagar in på ny 
månad lämna en kortfattad och koncentrerad månads-
uppföljning till Kommunstyrelsen. Syftet med denna 
rapport är att snabbt ge en överblick över det ekonomiska 
läget. Kompletterad med ett antal verksamhetsmått som 
beskriver de delar av verksamheten som innehåller störst 
ekonomisk risk förstärker uppföljningen Kommunstyrel-
sens kontroll över utvecklingen.

Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning är 
beaktad genom att ett särskilt avsnitt i budgeten och årsre-
dovisningen ägnas åt centralt uppställda verksamhetsmål. 
Systemet har också introducerats i delårsrapporterna och 
ett IT-stöd har inrättats som stöd i målstyrningsarbetet. 
Från och med 2014 har systemet utvecklas då kommunens 
genomförda visionsarbete med nya målområden imple-
menteras i budgetprocessen.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tkr

2012 2013 2014

Intäkter 82 112 101

Kostnader -10 795 -11 343 -11 721

Nettokostnader -10 713 -11 231 -11 620

Kommunbidrag 10 000 10 700 11 000

Resultat -713 -531 -620

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på -620 tkr. 
Resultatavvikelsen beror främst på högre representations-
kostnader än budgeterat. Antalet sammanträdestimmar 
uppgick till 55. 

Kostnaderna för partistöd uppgick till 4 380 tkr och för 
förtroendemannautbildning redovisas kostnader på 790 tkr.

Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl nega-
tiva som positiva resultat. Kommunstyrelsen har gjort den 
bedömningen att Kommunfullmäktige saknar möjlighet 
att hantera sina resultatavvikelser. Årliga över- eller under-
skott regleras därför i årsredovisningarna till ett utgående 
ackumulerat nollresultat.

Kommunledning och gemensam service

Revisorskollegiet

Revisorskollegiet tkr

2012 2013 2014

Intäkter 679 950 819

Kostnader -5 505 -5 346 -5 420

Nettokostnader -4 826 -4 396 -4 601

Kommunbidrag 4 150 4 200 4 300

Resultat -676 -196 -301

Ackumulerat resultat 2 254 2 058 1 757

Nettoinvesteringar - -

Revisorskollegiet redovisar ett resultat på -301 tkr. Främsta 
anledningen till underskottet är planerad disposition av 
ackumulerat resultat.

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet 
avräknas mot tidigare ackumulerade överskott. Vid 2013 
års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat 
på +2 058 tkr. Detta minskar då till +1 757 tkr. 

Kommunstyrelsen
Resurstilldelningen till Kommunstyrelsen är fördelad på 
två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrelsens 
egen verksamhet Stadskansliet och det andra avser kom-
mungemensamma verksamheter, som inte har något direkt 
samband med Kommunstyrelsens verksamhet, men som 
ändå ansvarsmässigt budgeteras här.

Stadskansliet tkr

2012 2013 2014

Intäkter 53 638 63 963 60 602

Kostnader -124 817 -143 950 -141 016

Nettokostnader -71 179 -79 987 -80 414

Kommunbidrag 71 581 79 678 73 823

Resultat 402 -309 -6 591

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 5 000

Nettoinvesteringar -72 508 -67 181 -99 890

Försäljning av mark  
och fastigheter 28 864 19 547 47 177

Stadskansliet redovisar ett resultat på -6,6 mnkr. I resulta-
tet ingår 8,4 mnkr i kostnader för den nya IT-plattformen, 
som finansieras genom öronmärkta medel från bokslutet 
2012. Verksamheten redovisar ett överskott på 1,8 mnkr, 
vilket främst beror på lägre personalkostnader till följd av 
långtidssjukskrivningar och vakanser samt färre utbild-
ningssatsningar.

Under året har Stadskansliet erhållit ökade kommun-
bidrag med 12,9 mnkr avseende datalicenser och Lokal 
utveckling. Dessa tillskott är engångsmässiga och kommer 
inte att höja den generella kostnadsnivån. 

Då det inte finns anledning att höja nivån på det ackumu-
lerade resultatet behålls detta oförändrat på 5,0 mnkr. 
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Kommungemensam verksamhet tkr

2012 2013 2014

Intäkter 76 65 60

Kostnader -96 064 -100 222 -101 005

Nettokostnader -95 987 -100 157 -100 945

Kommunbidrag 102 900 94 400 97 950

Resultat 6 913 -5 757 -2 995

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Utfallet för den kommungemensamma verksamheten blev 
-3 mnkr. Underskottet härrör sig till största del till verk-
samheterna Räddningstjänst och Kommunikationer, där 
framförallt kostnaderna för pensionärsresor blivit högre. 

Kommunstyrelsen föreslår liksom tidigare år att resultatet 
för den kommungemensamma verksamheten regleras i 
bokslutet, dvs. avskrivs. Kommunstyrelsen är medveten 
om att resultat som automatiskt avskrivs kan leda till en 
ineffektivitet. En översyn av verksamheterna inom den 
gemensamma ramen pågår därför kontinuerligt. 

Valnämnden

Valnämnden tkr

2012 2013 2014

Intäkter - - 3 264

Kostnader -696 -854 -7 204

Nettokostnader -696 -854 -3 940

Kommunbidrag 650 800 4 800

Resultat -46 -54 860 

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Valnämnden redovisar ett resultat på 860 tkr. Det positiva 
resultatet beror främst på lägre kostnader för valarbetare 
och högre statliga bidrag än budgeterat. 

Kommunstyrelsen föreslår liksom tidigare år att resultatet, 
med hänsyn till att verksamheten varierar kraftigt mellan 
olika år, regleras till noll i bokslutet.

Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämndens verksamhet är indelad i två 
ekonomiska ansvarsområden, fastighetsförvaltning och 
övrig verksamhet.

Fastighetsförvaltning tkr

2012 2013 2014

Intäkter 667 214 692 471 701 727

Kostnader -670 198 -701 331 -715 871

Nettokostnader -2 984 -8 860 -14 144

Kommunbidrag - 1 000 15 400 0

Resultat -3 984 6 540 -14 144

Ackumulerat resultat 419 6 959 -7 185

Lokalförvaltningen finansieras helt med internhyror från 
förvaltningarna. Byggavdelningen finansieras via debi-
tering på enskilda investeringsobjekt. Den ursprungliga 
budgeten för lokalförvaltningen förutsatte ett negativt 
resultat på -5 707 tkr. Detta resultat hänför sig till att 
tidigare års hyresuttag av brukarna varit för högt vilket 
medför återbetalningar under 2014.  Normalt finns inget 
kommunbidrag till verksamheten. 

Lokalförvaltningen redovisar för 2014 ett resultat på 
-14 144 tkr. Detta är 8 437 tkr sämre än det budgeterade 
resultatet på -5 707 tkr. Resultatet påverkas av att förstu-
dier, lokalbank, saneringskostnader och femårslån, vilka 
samtliga budgeteras med ett 0-resultat, gav underskott 
med 7 911 tkr tillsammans. I underskottet ingår projekte-
ringskostnader för en planerad förskola på Johannelunds-
gatan på Sjöbo. Detta projekt avbröts på grund av att 
byggnadslov inte beviljades. Det ackumulerade resultatet 
försämras från +6 959 tkr till -7 185.

Kommunens nämnder har under 2014 betalat hyror för 
kommunens egna fastigheter som är cirka 2,0 mnkr högre 
än motsvarande kostnader. Denna skillnad kommer att 
återbetalas till nämnderna under 2016. 

För de kommunägda fastigheterna gäller att kapitalkost-
naderna har ökat med 12 kr per kvadratmeter (2,3 %) och 
övriga kostnader med 16 kr (3,7 %). De totala kostnaderna 
är 989 kr per kvadratmeter, en ökning med 2,9 %. Kost-
naderna för de inhyrda lokalerna har ökat med 23 kr per 
kvadratmeter (2,3 %) till 1 027 kr per kvadratmeter.
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Övrig verksamhet tkr

2012 2013 2014

Intäkter 123 925 127 800 131 454

Kostnader -158 589 -165 572 -176 107

Nettokostnader -34 664 -37 772 -44 653

Kommunbidrag 26 600 31 300 30 100

Resultat -8 064 -6 472 -14 553

Ackumulerat resultat 6 680 4 479 -1 943

Lokalförsörjningsnämnden redovisar för den övriga verk-
samheten ett resultat på -14,6 mnkr.

Uthyrning av LSS-bostäder och Vård- och omsorgsboende 
för äldre fick i budgeten ett kommunbidrag på 16,5 mnkr 
men nettokostnaderna uppgick till 24,3 mnkr, dvs ett un-
derskott på 7,8 mnkr. Bakgrunden är att kommunbidraget 
inte tar hänsyn till outhyrda lägenheter. Underskottet är 
3,5 mnkr större än motsvarande för 2013. Uthyrning av 
”Övriga fastigheter för social omsorg” gav ett underskott 
på 0,5 mnkr. Denna fastighetsgrupp var budgeterad med 
ett nollresultat. 

Gruppen ”Övriga fastigheter” gav ett underskott mot 
budget på cirka 4,2 mnkr, vilket i huvudsak handlar om 
att budgeterade intäkter inte flöt in på grund av verksam-
hetsändringar i t.ex Kårhuset och Boråsparken/Rotundan. 
Gruppen ”Mark- och fastighetsreserv” gav ett underskott 
på cirka 0,8 mnkr på grund av obudgeterat underhåll 
och kostnader för rivningar. Ledning och administration 
redovisar ett underskott på cirka 1,6 mnkr.

Underskottet för ”Övriga fastigheter för social omsorg” 
och uteblivna intäkter för tomma lägenheter, tillsammans 
cirka 7,6 mnkr, räknas bort vid överföringen till 2015 
liksom rivningskostnader på 0,5 mnkr i likhet med princi-
perna från tidigare årsredovisningar. Detta innebär att ett 
negativt resultat på -6 422 tkr överförs till 2015. Det acku-
mulerade resultatet försämras då till -1 943 tkr.

Servicenämnden

Servicenämnden tkr

2012 2013 2014

Intäkter 433 223 508 701 518 512

Kostnader -429 340 -510 145 -514 324

Nettokostnader 3 883 -1 444 4 188

Kommunbidrag -700 0 0

Resultat 3 183 -1 444 4 188

Ackumulerat resultat 27 868 27 640 32 847

Nettoinvesteringar -16 314 -14 494 -27 208

Servicenämnden utgör kommunens interna basresurs för 
den kommunaltekniska utförarverksamheten och admi-
nistrativ service. Servicekontoret utför tjänster åt andra 
förvaltningar och kommunala företag. Servicenämndens 
kostnader skall till sin helhet finansieras med intäkter. 

Årets intäkter översteg kostnaderna med 4 188 tkr vilket 
då innebär ett positivt resultat. 

Inom resultatet har nämnden under året haft extraordi-
nära kostnader på ca 1,1 mnkr bestående av kostnader för 
externa jurister i samband med målet mot Konkurrensver-
ket vilket ger ett operativt driftresultat för nämnden på 
5,3 mnkr.

Samtliga verksamheter har haft god eller mycket god 
beläggning under året och ökat sin produktionsvolym med 
4,5 % jämfört med utfallet föregående år och nästan 12 % 
jämfört med budget. Samtliga avdelningar visar ekono-
miskt överskott och borträknat extraordinära kostnader 
uppgår Servicekontorets sammanlagda överskott räknat på 
försäljningsintäkterna till 0,8 %.

Under det gångna året har arbetena med exploaterings-
uppdrag av industriområdena Norra Viared och Nordsko-
gen i princip avslutats. Exploateringen av industriområdet 
Västra Viared kommer att fortsätta under 2015. Upp-
dragsgivare på samtliga områden har varit Stadskansliet 
(tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen).

Under 2014 har arbetet med Tjänsteförvaltningsmodel-
len och byte av kommunens IT- plattform varit fortsatt 
i fokus. Ett annan stor uppgift har varit att få beställar-
utförare-konceptet att fungera inom de administrativa 
områdena.

Antalet personbilar och lätta transportfordon i Borås Stad 
som drivs av biogas ökar kontinuerligt och har under året 
ökat från 232 till 252 st. Då etanolbilar funnits i kommu-
nen i flera år har dessa börjat bytas ut mot andra miljö-
bilsalternativ och för närvarande har Borås 162 (168) st 
sådana i drift. Övriga miljöklassade fordon har sedan förra 
året minskat till 34 (59) st. Totalt har andelen miljöbilar 
i Borås Stads verksamheter under året minskat något från 
66 % till 65 % på grund av ny miljöbilsdefinition.

Kommunstyrelsen menar att Servicenämnden är en viktig 
aktör när utrymmet för att öka kommunbidragen till 
de tekniska verksamheterna kommer att vara begränsat 
framöver. En effektiv utförare bör vara en garant för att 
få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2014 års 
ingång hade Servicenämnden ett ackumulerat resultat på 
+27 640 tkr. Detta ökar med årets resultat och kompensa-
tion för ej ersatt Stadshusservice till +32 847 tkr. 
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Facknämnderna

Fritids- och folkhälsonämnden

Föreningsbidrag tkr

2012 2013 2014

Intäkter 48 27 61

Kostnader -38 186 -39 020 -36 551

Nettokostnader -38 138 -38 993 -36 490

Kommunbidrag 38 993 39 400 37 100

Resultat 855 407 610

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbi-
dragen ett positivt ekonomiskt resultat på 610 tkr. Resul-
tatet beror bl a på att O-ringens genomförande under som-
maren 2015 har gjort att den ”normala” kartritningen ej 
har prioriterats under året. Antalet aktiviteter har minskat 
ytterligare som en följd av bidragsomläggningen 2013 då 
den nedre bidragsåldern höjdes från 4 till 6 år. Föreningar-
nas arrangemangskostnader har inte blivit så höga samt att 
en förening inte klarat gränsen för administratörsbidrag.

Ungdomsföreningarna har minskat medlemsantalet med 
316 medlemmar vilket främst beror på höjningen av den 
nedre bidragsåldern. Antalet aktiviteter har minskat till 
66 634 (71 011) st. Det totala antalet bidragsberättigade 
ungdomar uppgick under året till 20 572 (20 888) st

De funktionshindrades föreningsaktiviteter har minskat 
från en relativt hög nivå. Medlemsantalet ökade från 
4 002 till 4 280 st. Antalet bidragsberättigade föreningar 
har varit 23 (21) st. Antalet aktiviteter minskade från 
2 937 till 2 348 aktiviteter.

Medlemsantalet för invandrarföreningarna ökade margi-
nellt under 2014 från 4 035 till 4 048. Antalet aktiviteter 
har ökat till 3 085 (2 605) st.

Då kostnaderna inom föreningsbidragsramen till största 
delen styrs av Kommunfullmäktiges bidragsregler har 
Fritids- och folkhälsonämnden att noga följa utvecklingen 
och vid behov initiera förändringar så att kommunbidra-
get över tiden är anpassat till de regler som Kommun-
fullmäktige beslutat om. Under 2013 genomfördes en 
omfattande översyn av föreningsbidragen. Ambitionen 
har varit att anpassa och modernisera bidragen så att de är 
anpassade till dagens och morgondagens förutsättningar. 

Fritid- och folkhälsa tkr

2012 2013 2014

Intäkter 43 258 43 274 43 317

Kostnader -174 599 -184 825 -190 099

Nettokostnader -131 341 -141 551 -147 933

Kommunbidrag 128 807 141 000 147 000

Resultat -2 534 -551 -933

Ackumulerat resultat 3 128 3 128 2 342

Nettoinvesteringar -19 061 -27 001 -18 397

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för verksamhe-
terna som samlats inom denna ram ett resultat på -993 
tkr jämfört med kommunbidraget. Det negativa resultatet 
beror främst på ökade kostnader i samband med SM-
veckan. En del av underskottet kan också hänföras till 
anläggningarna Rotundan och Kårhuset. Genom återhåll-
samhet i allmänhet och effektiv föreningsdrift på idrotts-
anläggningar har underskottet för fritidsramen kunnat 
begränsas till -993 tkr. Inom resultatet har nämnden 
haft kostnader på 147 tkr för ett projekt inom ramen för 
Sociala investeringar som finansieras genom kommunens 
Sociala investeringsfond.

2014 års största händelse var SM-veckan i Borås – ”den 
bästa SM-veckan hittills”, enligt Riksidrottsförbundet 
(RF). SM-veckan arrangerades av RF i samarbete med 
specialidrottsförbunden och Borås Stad. Syftet med 
SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska 
mästerskap i olika idrotter i en och samma stad. I Borås 
slogs alla tidigare rekord med 41 idrotter och 270 svenska 
mästare. Aldrig tidigare har en värdstad kunnat genomfö-
ra en så omfattande SM-vecka. Veckan kryddades av Sara 
Sjöströms världsrekord på 50 m fjäril på det nyrenoverade 
Alidebergsbadet.

Borås Arena har landets bästa konstgräs och anläggningen 
underhålls exemplariskt, betygsatte Allsvenskans alla 
tränare vid en utvärdering av landets samtliga allsvenska 
arenor. 

Samordningsgruppen med Borås Arena AB, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt IF Elfsborg träffas kontinu-
erligt för att samverka kring underhåll, utveckling och 
planering av anläggningen.

Totalt antal utnyttjade timmar på konstgräset har under 
året varit 1 427 (1 634).
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Under året har projektet med att omvandla Sjuhäradshal-
len till Gymnastikens hus och en hall för människor med 
funktionsnedsättning fortsatt. Arbetet med att hitta ända-
målsenliga lokaler för gymnastikföreningarnas verksamhet 
har varit framgångsrikt. Hallen har under året byggts om 
till en anpassad gymnastikhall på ca 1 400 kvm och en 
anpassad idrottshall för människor med funktionsnedsätt-
ning. Invigningen av hallen blir den 21 februari 2015. 

Borås Simarena håller öppet nästan hela året och är en 
tränings-, tävlings- och motionsanläggning med fokus på 
simklubbarnas verksamhet. Under året fortsatte det unika 
samverkansprojektet ”Sommardoppet” där alla 5-åringar 
i Borås Stad erbjuds gratis kurser i vattenvana. Borås Stad 
prioriterar denna åldersgrupp för att fokusera simkunnig-
heten redan i tidig ålder. Totalt deltog 284 barn i Som-
mardoppet 2014. Antalet besökare på Borås Simarena har 
under året varit hela 156 082 (118 296) st. Stadsparksbadet 
har besökts av totalt 259 171 (257 047) gäster vilket är 
något fler än förra året. En bidragande orsak är troligtvis 
att Sandaredsbadet varit stängt under hela 2014. Trots det 
hade badanläggningarna totalt sett fler gäster jämfört med 
förra året.

Brygghuset är en mötesplats för ungdomar och unga 
vuxna. För 2014 planerades att genomföra 100 st ar-
rangemang. Utfallet blev 198 st i form av föreläsningar, 
konserter, mässor och galor Verksamheten omfattar också 
Lundby Park vars vision är att skapa den mest jämställda 
och trygga actionparken i Sverige 

Kommunstyrelsen föreslår att årets underskott på -993, 
med undantag för kostnader för det sociala investerings-
projektet ”Ung till Ung” 147 tkr, förs över till nästa år. Vid 
2014 års utgång har då Fritids- och folkhälsoramen ett 
ackumulerat överskott på 2 342 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden tkr

2012 2013 2014

Intäkter 22 787 28 187 33 680

Kostnader -50 192 -59 537 -64 155

Nettokostnader -27 405 -31 350 -30 475

Kommunbidrag 32 150 32 700 33 400

Resultat 4 745 1 350 2 925

Ackumulerat resultat 11 882 13 232 16 157

Nettoinvesteringar - - -

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat 
på 2 925 tkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. In-
täkterna har överstigit budget med 7,8 mnkr vilket ger en 
ökning med drygt 19 % jämfört med 2013. Förbättringen 
beror främst på några större industrietableringar och 
statsbidrag för ”Innovationsplattform Norrby”. Samhälls-
byggnadsnämndens intäktsfinansieringsgrad har under 
året varit 52,5 % (47,3 %).

Den allmänt goda konjunkturen för byggkonsultbran-
schen har medfört att det varit brist på utbildade ingen-
jörer, arkitekter, mark- och exploateringsingenjörer samt 
lantmätare. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för när-
varande med många viktiga projekt för Borås utveckling. 
Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög och under 2014 har 
produktionen av bostadslägenheter i flerbostadshus legat 
på en relativt hög nivå.

Det totala antalet bygglovsärenden, inkl förhandsbesked 
har varit 798 (902), vilket är en lägre volym än föregående 
år. Trots det har intäkterna har ökat med 20 % jämfört 
med förra året. Främsta skälet är att det utfärdats flera 
omfattande bygglov för större bostads- och industriprojekt 
jämfört med förra året. 

Antalet genomförda lantmäteriförrättningar har under 
året varit 159 (138) st vilket medfört att ärendebalansen 
förbättrats. Ärendebalansen sjönk från 105 till 94 ärenden, 
vilket fortfarande är för högt i förhållande till eftersträvad 
servicegrad. Under 2014 inkom 148 (117) fastighetsbild-
ningsärenden.

Vid 2014 års ingång hade Samhällsbyggnadsnämnden ett 
ackumulerat överskott på +13 232 tkr. Detta förbättras 
med årets resultat på +2 925 tkr till +16 157 tkr.
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Tekniska nämnden
Verksamheten har under året varit indelad i två områden, 
väghållning, skog, parker m m samt persontransporter.

Väghållning, skog, parker tkr

2012 2013 2014

Intäkter 85 515 80 144 89 180

Kostnader -219 413 -224 604 -220 087

Nettokostnader -133 898 -144 460 -130 907

Kommunbidrag 142 810 149 350 141 250

Resultat 8 912 4 890 10 343

Ackumulerat resultat 2 852 4 754 14 451

Nettoinvesteringar -56 675 -45 174 -55 623

För Väghållning, skog, parker m m redovisas ett resultat 
på +10,3 mnkr jämfört med kommunbidraget. Kostna-
derna för vinterväghållningen uppgick under året till 19,3 
att jämföras med 27,8 mnkr under 2013. Budgetmässigt 
gav det ett överskott på +2,2 mnkr. Inom resultatet har 
parkeringsverksamheten gett ett budgetöverskott på +2,9 
mnkr och Skogsverksamheten +2,3 mnkr varav Skogs-
driften +1,1 mnkr. Övriga poster som bidraget till det 
positiva resultatet är intäkter från andra ledningsdragande 
verksamheter för återställning och framtida underhåll av 
gator och vägar och en del personalvakanser. 

Utbyggnaden av riksväg 42, Förbifart Sjöbo, har pågått 
under året och vägen stod klar hösten 2014. De sedan 
länge planerade cykelförbindelserna mellan Viskafors och 
Rydboholm samt Sandared-Sjömarken påbörjades under 
året och beräknas vara färdigställda till sommaren 2015. 

Borås Stads ambition att bli en cykelstad går framåt. Det 
totala antalet cyklister vid mätpunkterna har ökat från 
370 000 cyklister 2013 till 425 000 år 2014. En ökning 
med 15 (13) %. Inom ramen för projektet ”Hållbara 
städer” har ett cykelgarage uppförts vid järnvägsstationen. 
För att ytterligare stärka cykeln som transportmedel har 
10 mobila cykelställ placerats ut i staden. 

Liksom tidigare år gjordes även under 2014 extra städ-
insatser under sommaren med hjälp av sommarjobbande 
skolungdomar som jobbar självständigt och ser till att 
Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp på 
såväl gator och torg som utmed Viskan.

Under året har 14 lekplatser renoverats, samtliga tillgäng-
lighetsanpassade. Andra projekt som färdigställts under 
året är Parkouranläggningen vid Lundbyhallen, upprust-
ning av Sjömarkenbadet, generationsparken vid Hulta, 
lekplatsen i Ramnaparken samt belysning i Sinnenas park 
och armaturbyten i Annelundsparken.

Skogsverksamheten har under året prioriterats mot ex-
ploateringsavverkningar och områden med stort gallrings-
behov. Den totala avverkningsvolymen har uppgått till 
36 500 (41 000) m3fub (fast under bark) Massavedspri-
serna har ökat något.

Kommunstyrelsen konstaterar att beläggningsunderhål-
let under året uppgått till totalt 55 727 m2 belagd yta att 
jämföras med 74 512 m2 under 2013. Kommunen har 
utöver ordinarie budget satsat ca 70 mnkr på förstärkt 
beläggningsunderhåll den senaste 10-års-perioden.

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på +10 343 
tkr läggs 9 697 tkr till det ackumulerade resultatet. Då 
har skogsdriftens överskott på 1 058 tkr och investe-
ringsbidrag på 330 tkr dragits av. Investeringar i statliga 
anläggningar som belastat driftresultatet med 742 tkr har 
avskrivits. Vid 2014 års ingång hade Väghållning, skog, 
parker mm ett ackumulerat överskott på +4 754 tkr. Detta 
förbättras då till +14 451 tkr.

Persontransporter tkr

2012 2013 2014

Intäkter 5 201 6 714 7 145

Kostnader -65 536 -68 436 -69 279

Nettokostnader -60 335 -61 722 -62 134

Kommunbidrag 56 750 57 200 58 100

Resultat -3 585 -4 522 -4 034

Ackumulerat resultat - - -

Persontransportavdelningen ansvarar för
• Färdtjänst
• Transporter till och från daglig verksamhet
• Särskoleskjutsar
• Beställningscentralen för färdtjänst
• Trafiksäkerhetsfrågor kring transporterna
• Upphandling av persontransporter
• Bilpool för personal

För 2014 har verksamheten tilldelats en budget på 58,1 
mnkr. Utfallet blev 62,1 mnkr främst beroende på att 
antalet färdtjänstresor ökat med ca 10 000 st. Budgeten för 
2014 var för låg redan i ingångsskedet med hänsyn tagit 
till utfallet 2013. Nettokostnaderna under året har ökat 
med endast 0,4 mnkr motsvarande 0,7 (2,3) % jämfört 
med 2013. Anledningen är det nya avtalet för färdtjänst-
transporter som gäller fr o m 2013-06-01. Det ekono-
miska utfallet i avtalet blev gynnsamt och innebär lägre 
kostnader per körtimma. Detta trots ökade verksamhets-
krav i upphandlingen. 
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Antalet färdtjänstresor har ökat från 302 269 st till 
311 920 st. En ökning med 3,2 (5,5) %. Antalet färd-
tjänsttillstånd har under året uppgått till 4 365 (4 339) st.

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -4 034 tkr 
till sin helhet avskrivs då verksamheten inom givet trafik-
avtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon 
större omfattning.

Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tkr

2012 2013 2014

Intäkter 9 073 10 744 10 834

Kostnader -27 221 -29 496 -30 362

Nettokostnader -18 148 -18 752 -19 528

Kommunbidrag 17 000 18 400 19 900

Resultat -1 148 -352 372

Ackumulerat resultat 1 203 851 823

Nettoinvesteringar - - -

Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett resultat på 
372 tkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. I budge-
ten förutsattes att nämnden skulle få använda 400 tkr av 
sitt ackumulerade resultat så det egentliga driftresultatet 
uppgår till 772 tkr. Det positiva resultatet beror främst på 
att Orangeriprojektet blivit försenat vilket inneburit att 
inga lokalkostnader fallit ut under 2014. Nämnden har 
också haft ett antal vakanser under året. Verksamheternas 
intäktsfinansieringsgrad har under året uppgått till 35,7 % 
(36,4 %). 

Miljötillsynen har i enlighet med verksamhetsplanen 
fokuserat på de större verksamheterna som har beslut om 
riskklassificering. Under 2014 har 327 (199) inspektioner 
genomförts. Antalet kända tillstånds- och anmälningsplik-
tiga verksamheter har varit oförändrade under 2014. 

Miljönämnden har kontrollansvar för 768 (824) livsmed-
elsverksamheter i kommunen. Majoriteten ryms i gruppen 
storhushåll, förskolor och skolor. Den näst största gruppen 
utgörs av butiker, stora och små med mer eller mindre 
avancerad hantering av livsmedel. I Borås finns vidare ett 
mindre antal grossister och producenter inom livsmed-
elsbranschen. Under 2014 har cirka 50 mikrobiologiska 
prover tagits på olika livsmedel. Vidare har stickprover 
tagits på kött för att kontrollera att typningen stämmer. 
Sammanlagt har ca 300 rengöringsprover gjorts med den 
s k ATP- metoden. Mikrobiologiska prover och rengö-
ringsprover har varit en del av planeringen för 2014, där 

utvalda verksamheter och processer hos dessa kontrollera-
des. Under året har sammanlagt 790 (789) inspektioner 
genomförts på livsmedelsanläggningarna. 

Inom den ekonomiska rådgivningen har totalt 1 723 
(1 574) klientkontakter tagits. Fokus under året har varit 
att minska kön till att få en första kontakt med skuldråd-
givningen. Miljö- och konsumentnämndens arbetar på 
uppdrag av Kommunstyrelsen med möjligheten att starta 
en marknadsplats för lediga lägenheter i Borås. Ett arbete 
som kommer att fortgå även under 2015. Borås är fortsatt 
en Fairtrade city efter förnyad diplomering under 2013.

Under 2014 har 2 841 (2 362) kontakter tagits inom 
konsumentrådgivningen. Av dessa frågor rör majoriteten 
reklamationer. I topp hamnar i likhet med föregående 
år klagomål på telefoni och Internet. Totalt har verk-
samheten nått ut till 4 375 (3 434) personer inklusive de 
personer som deltagit i studiebesök och föreläsningar samt 
de som nåtts genom Fairtradearbetet. 

Under 2007 inrättades en naturvårdsfond under nämn-
dens ansvar. Kommunfullmäktige ger ett årligt anslag 
på 200 tkr som kan bevilja medel till privatpersoner och 
organisationer för naturvårdande insatser. Under 2014 har 
åtgärder för 127 tkr utbetalats. Den totala behållningen i 
fonden uppgår vid årsskiftet till 1 100 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på +372 
tkr avdrages 400 tkr för ej utnyttjade medel avsedda för 
Orangeriet. Vid utgången av 2014 har då nämnden ett 
ackumulerat resultat på +823 tkr.
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Kulturnämnden

Kulturnämnden tkr

2012 2013 2014

Intäkter 25 895 26 463 27 594

Kostnader -152 540 -158 383 -176 092

Nettokostnader -126 646 -131 920 -148 498

Kommunbidrag 129 350 134 563 147 600

Resultat 2 704 2 643 -898

Ackumulerat resultat 1 106 1 618 630

Nettoinvesteringar -3 887 -2 869 -33 113

Kulturnämnden redovisar ett resultat på -898 tkr jämfört 
med tilldelat Kommunbidrag. Den största förklaringen är 
att Kulturnämnden fått godkänt att använda 1 000 tkr 
av sitt ackumulerade överskott till Textilmuseets flytt till 
Textile Fashion Center. Inom resultatet har nämnden fått 
ett överskott på 1 610 tkr tack vare lägre hyra för gamla 
Textilmuseet då verksamheten kunnat flytta ut tidigare än 
beräknat. Detta uppvägs delvis av kostnader för skulptur-
biennalen som redovisas som driftkostnader och som då 
avräknas räknas från nämndens utrymme för investering-
ar. Ökade kostnader för högre lärarlöner inom Kultursko-
lan gav ett budgetmässigt underskott på 330 tkr.

Stadsbiblioteket har under året haft 248 404 (237 665) 
besök och lånade ut 514 162 (561 716) media. E-boksut-
lånen ökade under året till 15 085 (13 451). Trots minskad 
utlåning sammantaget är Borås en av de kommuner som 
lånar ut mest per invånare. Ökningen av besök, trots 
minskade utlån, visar att biblioteket erbjuder tjänster, ak-
tiviteter och en miljö som gör det till en fortsatt attraktiv 
mötesplats att besöka.

Totalt besökte 21 678 (14 725) personer Stadsteaterns 
föreställningar vilket är en klar förbättring jämfört med 
förra året. Teatern genomförde 6 st egna produktioner 
under 2014 och mest uppskattad var Rampfeber i regi av 
Adde Malmberg som hade en beläggning på 89 %. Utöver 
det har teatern tagit emot 14 gästspel, inkl teaterfestivalen 
samt genomfört 13 pedagogiska visningar för skolbarnen 
i Borås.

Konstmuseet har under året haft 13 865 (24 817) besö-
kare. Konstmuseet har haft en markant minskning av 
publiktillströmningen vilket kan kopplas till begränsade 
ekonomiska resurser. Nu gör konstmuseet endast två egen-
finansierade utställningar per år. Konststaden Borås levde 
ändå upp under sommarhalvåret genom att skulpturbien-
nalen pågick och som dessutom i september förstärktes av 
den nya Street art-festivalen No Limit.

Det nya Textilmuseet har under året haft 45 969 besökare 
vilket var klart bättre än målsättningen på 40 000 st. 
Öppnandet av det nya Textilmuseet sammanföll med den 
stora invigningen av Textile Fashion Center i maj 2014. 
Museets höjdpunkt under året var den holländska mode-
skaparen Iris van Herpen, som drog storpublik under hela 
visningsperioden. 

Kulturskolan undervisar totalt 5 300 (5 400) elever per 
vecka. Kulturskolefilialer finns inom varje stadsdel på 
sammanlagt 8 grundskolor. 589 (568) elever deltar i denna 
verksamhet som är kostnadsfri. En viktig del av Kultur-
skolan är den uppsökande utåtriktade verksamheten. 
Under året har 258 (321) framträdanden gjorts. 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -898 tkr 
överförs -988 tkr till 2015. Nämnden återlämnar 491 tkr 
för lägre driftkostnader i samband med flytten till Textile 
Fashion Center och 1 610 tkr avseende lägre hyra i det 
gamla Textilmuseet tack vare tidigare utflytt än beräknat. 
Skulpturbiennalens investeringsutgifter har justerats så 
att den del som avser rena driftskostnader uppgående till 
1 201 tkr avskrivs från resultatet. Engångskostnader för 
den nya etableringen på Textile Fashion Center på 480 tkr 
avskrivs från resultatet liksom ej kompenserade lärarlöner 
på 330 tkr. Vid 2014 års ingång hade Kulturnämnden ett 
ackumulerat överskott på +1 618 tkr. Detta försämras med 
årets resultat efter korrigeringar till +630 tkr.

Kulturnämnden äskar om höjning av Kommunbidraget 
med 300 tkr gällande kapitalkostnader i samband med 
Textilmuseets flytt till Textile Fashion Center. Driftdelen 
av projektet blev lägre medan investeringsdelen högre och 
kommer att ge ca 300 tkr i ökade kapitalkostnader. Kom-
munstyrelsen konstaterar att projektet totalt har hållits 
inom de ekonomiska ramar som givits. Då investeringsan-
delen blivit högre innebär det en högre årlig kapitalkost-
nad. Kulturnämndens begäran om utökat Kommunbidrag 
föreslås därför beviljas.
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Elevtillströmningen till gymnasieskolorna har varit 
stabil trots att antalet 16-åringar minskat. Det totala 
antalet elever i Borås Stads gymnasieskolor var 4 097, 
vilket är oförändrat jämfört med 2013. 
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tkr

2012 2013 2014

Intäkter 157 088 185 463 199 453

Kostnader -620 703 -652 888 -664 961

Nettokostnader -463 615 -467 425 465 509

Kommunbidrag 459 672 470 688 458 700

Resultat -3 943 3 263 - 6 809

Ackumulerat resultat 13 132 16 395 9 761

Nettoinvesteringar - - -

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på -6 809 tkr i 
förhållande till årets kommunbidrag. I förutsättningarna 
ingick att nämnden fick använda 5 700 tkr av sitt tidigare 
ackumulerade resultat till att finansiera gymnasiereformen 
GY11. Jämfört med det utgångsläget uppgår resultatet 
till -1 109 tkr. Under 2014 fortsatte införandet av de nya 
reformerna – ny skollag, ny gymnasieskolan och nytt 
betygssystem med insatser av olika slag. Under året har 
också informations- och kommunikationsteknologin fått 
ytterligare ökat utrymme och nu är samtliga elever i gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan utrustade med eget 
digitalt verktyg – bärbar dator eller läsplatta.

Elevtillströmningen till gymnasieskolorna har varit stabil 
trots att antalet 16-åringar minskat. Det totala antalet 
elever i Borås Stads gymnasieskolor var 4 097, vilket är 
oförändrat jämfört med 2013. Boråsungdomar som går 
i fristående skola har minskat till 443 (549) elever. Allt 
fler elever från andra kommuner väljer Borås kommunala 
skolor 1 066 (1 045) elever. Detta innebär att elevtalet i 
Borås kommunala skolor är relativt konstant trots mins-
kande elevkullar. Kostnaden per elev uppgick till 96 193 
(93 262), en ökning med 3,1 % jämfört med året innan.

Antalet elever i gymnasiesärskolan uppgick till 103 (119) 
elever. Under de senaste åren har cirka en fjärdedel av 
gymnasiesärskolans elever kommit från andra kommuner 
medan en knapp tiondel av boråsungdomarna söker sig 
utanför kommunen och då huvudsakligen till Natur-
bruksprogram. Under 2014 har 27 (33) elever från andra 
kommuner gått i Borås gymnasiesärskola och 7 (9) elever 
från Borås har valt annan kommun.

Den grundläggande vuxenutbildningen omfattade 265 
(235) heltidsstuderande beräknat på årsbasis. Antalet 
heltidsstuderande på gymnasial vuxenutbildning uppgick 
till 1 319 (1 153). Yrkeshögskolan har haft sammanlagt 
128 (158) heltidsplatser på årsbasis. Inom SFI (Svenska för 
invandrare) deltog 773 (507) elever och Särvux har haft 
77 (89) deltagare.

Utbildningsnämnden hade 16 395 tkr som ackumulerat 
resultat vid ingången av år 2014. Med årets resultat på 
-6 809 tkr och med avdrag för det Sociala investerings-
projektet ”Modersmålsundervisning SFI” 175 tkr sjunker 
detta till 9 761 tkr.

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tkr

2012 2013 2014

Intäkter 156 963 156 729 153 151

Kostnader -757 228 -789 420 -804160

Nettokostnader -600 265 -632 691 -651 009

Kommunbidrag 609 800 621 850 652 624

Resultat 9 535 -10 841 1 615

Ackumulerat resultat 20 801 14 693 16 308

Nettoinvesteringar - - -721

Sociala omsorgsnämnden visar ett resultat på 1 615 tkr. 
Detta är en kraftig förbättring jämfört med 2013 då resul-
tatet blev -10 842 tkr. I stort sett samtliga verksamheter 
har bättre resultat 2014 i jämförelse med 2013. Funktions-
hinderverksamheten visar ett underskott på -4 406 tkr, för 
2013 var motsvarade resultat -8 574 tkr. Vård och omsorg 
i ordinärt boende visar ett underskott på -5 020 tkr och 
det är främst köp av hemtjänst från stadsdelarna samt 
internt köp av korttidsplatser. 

Nämnden har under året erhållit utökat kommunbidrag 
4 200 tkr för en utökad volym när det gäller elevhemspla-
ceringar enligt LSS. 

Nämnden bedriver följande verksamheter för hela Borås 
Stad:
• Funktionshinderverksamhet, uppdelat i tre områden 

myndighetsutövning, boende och personlig assistans
• Individ- och familjeomsorg (IFO) Vuxen och Social-

psykiatri, häri inkluderas delar av det vräkningsförbyg-
gande arbetet samt Program mot hemlöshet.

Sociala omsorgsnämnden hade 14 693 tkr som ackumu-
lerat resultat vid ingången av 2014. Med årets resultat på 
+1 615 ökas detta till 16 308 tkr. 
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Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden tkr

2012 2013 2014

Intäkter 554 1 080 761

Kostnader -5 300 -6 581 -6 844

Nettokostnader - 4 746 -5 501 -6 083

Kommunbidrag 4 850 5 400 5 500

Resultat 104 -101 -583

Ackumulerat resultat 650 549 -34

Nettoinvesteringar - - -

Nämnden visar ett resultat på -583 tkr. Nämnden har haft 
godkännande att använda sitt ackumulerade resultat för en 
tillfällig personalförstärkning. Det ackumulerade resulta-
tet minskar till -34 tkr. 

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tkr

2012 2013 2014

Intäkter 154 629 160 028 202 526

Kostnader -365 973 -372 894 -422 396

Nettokostnader -211 344 -212 866 -219 870

Kommunbidrag 202 950 210 800 214 400

Resultat -8 394 -2 066 -5 470

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Arbetslivsnämnden redovisar ett negativt resultat på 
-5 470 tkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. Under-
skottet förklaras främst av högre kostnader än budgeterat 
inom arbetsmarknadsinsatserna, LSS daglig verksamhet 
samt feriearbeten. Försörjningsstödet lämnade samtidigt 
ett budgetöverskott.

Försörjningsstöd är samhällets yttersta försäkringssystem 
och tillämpas när alla andra resurser uttömts. Totalt har 
82 240 tkr betalats ut i försörjningsstöd under året vilket 
är 10 114 tkr lägre än 2013. Gentemot budget är detta 
en positiv avvikelse på +7 760 tkr. Sett över den senaste 
fyraårsperioden har kostnaden för försörjningsstöd mins-
kat med 19 205 tkr. Metoden ”växla lön mot arbete” är 
en faktor till minskningen, totalt har 91 personer jobbat 
inom metoden under 2014 vilket är 13 personer fler än 
föregående år samt 55 personer fler än 2012.

Arbetsmarknadsinsatser/anställningar visar totalt ett 
underskott på -7 115 tkr gentemot budget. Då nettoutbe-
talningarna av försörjningsstödet minskat under 2014 har 
nämnden använt överskottet från försörjningsstödet till 
att anställa personer inom arbetsmarknadsanställningar. 
Slås kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser ihop med för-
sörjningsstödet redovisar dessa sammantaget en kostnads-
minskning på 3 897 tkr jämfört med 2013. Minskningen 
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ett år tidigare, mellan 2013 och 2012, var 3 115 tkr. Inom 
arbetsmarknadsanställningar arbetar nämnden med 
grupper som funktionsnedsatta, nyanlända, ungdomar 
och långtidsarbetslösa. Under året har 407 (444) olika an-
ställningsformer som lönebidrag, trygghetsanställningar, 
utvecklingsanställningar och OSA (offentligt skyddad 
anställning) finansierats. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads feriearbeten 
och under året fick 1 445 (1 239) ungdomar feriejobb. 
Budgeten var planerad för 1 110 feriearbeten vilket inne-
bar ett budgetunderskott om 3 201 tkr.

Arbetslivsnämnden är utförare av LSS daglig verksam-
het. LOV (lagen om valfrihetssystem) gör det möjligt för 
brukare att välja utförare. Under året deltog 315 (308) 
brukare i daglig verksamhet. Nämnden är också utförare 
om brukaren inte har gjort något aktivt val. Verksamheten 
visar ett underskott på -4 388 tkr, vilket är en försämring 
med 247 tkr jämfört med 2013.

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för flykting-
mottagandet och Arbetslivsnämnden svarar för boendet, 
samhällsorienteringen och SFI-undervisningen (svenska 
för invandrare). Under 2014 tog kommunen emot 523 
(538) flyktingar. 

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -5 470 tkr 
till sin helhet avskrivs.
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Stadsdelsnämnderna

2014 års budget
De kommunbidrag som fastställdes av Kommunfullmäk-
tige i beslutet om budget för 2014 utökades genom beslut 
under året med 25,2 mnkr. Detta medförde att stadsdels-
nämndernas sammanlagda kommunbidrag uppgick till 
3 112,6 mnkr, vilket var 3,8 % mer än 2013. 

Varje stadsdelsnämnd disponerar två kommunbidrag, ett 
för verksamhet för de invånarna i den egna stadsdelen och 
ett för kommungemensamma uppgifter.

Årets samlade resultat
Nettokostnaderna för 2014 blev 3 145,1 mnkr, vilket är 
32,5 mnkr högre än kommunbidragen. De kommunge-
mensamma verksamheternas kostnader var 21,6 mnkr 
högre än kommunbidragen och de stadsdelsegna verksam-
heterna kostnader var 11,0 mnkr höra än kommunbidra-
gen. 2013 års sammanlagda nettokostnader för stadsdels-
nämnderna var 18,9 mnkr högre än kommunbidragen. 
Sammanlagt svarade stadsdelsnämndernas verksamhet för 
59 % av nämndernas nettokostnader. Jämfört med 2013 
ökade kostnaderna med 4,2 %. 

I nedanstående tabell redovisas stadsdelsnämndernas net-
tokostnader per verksamhetsområde. 

Nettokostnad per verksamhetsområde mnkr

Bokslut 
2012

Bokslut 
2013

Kommun- 
bidrag 

2014

Nämnders 
budget 

2014
Bokslut 

2014

Stadsdelsadministration 54,2 52,3 54,1 55,2 54,1

Verksamhetsövergripande förebyggande 8,9 11,9 ** 13,5 13,1

Fritid 35,3 35,6 36,5 36,5 35,4

Kultur 24,0 24,8 21,7 24,4 24,4

Förskoleklass 37,0 41,4 51,2 51,2

Särskola 34,4 33,0 36,1 33,4

Grundskola 893,4 933,6 1 158,6 * 947,3 957,1

Fritidshem 96,7 99,3 112,4 112,4

Förskola 505,7 537,2 573,4 569,7 563,3

Individ- och familjeomsorg 149,7 153,8 181,5 165,8 161,6

Äldreomsorg 1 043,6 1 087,0 1 086,8 1 075,3 1 129,8

Övrigt 5,9 7,1 10,8 10,0

Summa 2 888,9 3 016,9 3 112,6 3 098,2 3 145,1

*  Kommunbidragen specificeras inte för förskoleklass, särskola, 
grundskola och fritidshem. Hela beloppet återfinns här som 
”Grundskola”.

**  Kommunbidraget för ”Verksamhetsövergripande förebyggande” 
finns inom ”Individ- och familjeomsorg”.

Summan av budgetarna är lägre än summan av kommun-
bidragen. Detta beror på att buffertar avsattes för oförut-
sedda kostnader. 

Diagrammet till höger jämför stadsdelsnämndernas resul-
tat för 2011-2014. 
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Tendenser i verksamheterna
Nedan kommenteras utvecklingen inom stadsdelsnämn-
dernas viktigaste ansvarsområden.

Grundskola m m
Under perioden 2003-2010 minskade elevantalet i 
grundskolan sammantaget för kommunens skolor och 
de fristående skolorna. Denna utveckling bröts 2011. 
Det senaste året har antalet elever ökat med 232 elever.  
Produktionskostnaden per elev (exkl skolskjuts) i kom-
munens egna skolor var i stort sett oförändrad jämfört 
med 2013. Öster ökade sina kostnader. Jämförelsen görs 
exklusive skolskjutsarna på grund av att stadsdelsnämnder-
na ansvarar även för kostnader för skolskjutsar till elever i 
fristående skolor. Nettokostnaden för kommunen totalt för 
grund- och särskolan, förskoleklasserna och fritidshemmen 
(inklusive ersättningar till fristående skolor m m) ökade 
med 46,6 mnkr eller 4,2 %. Den redovisade kostnaden för 
2014 är 6,7 mnkr högre än fullmäktiges resurstilldelning 
till stadsdelsnämnderna. Även tidigare år har kostnaderna 
överstigit resurstilldelningen. 

Lärartätheten i grundskolan uppgick till 7,9 lärare per 100 
elever, 0,1 lärare lägre än 2013. 

Andelen barn som får sin undervisning i fristående skola 
ökade till 6,9 %. 2013 var antalet 1 212 elever men ökade 
2014 till 1 296. Dessa siffror avser ett genomsnitt av vår- 
och höstterminerna. 

Antalet elever i särskolan minskade med 5 till 91. Kostna-
derna för särskolan räknat per elev i kommunens samtliga 
skolor ökade med 6,8 % jämfört med 2013.

I förskoleklassen ökade elevantalet ökade med 49 till 1 277 
st. Av dessa gick 59(ökning med 6) i fristående skola.

Antalet barn i fritidshem ökade med 51 (1,2 %). Antals-
uppgifterna avser kommunen och de enskilda alternativen 
totalt. De fristående fritidshemmen minskade med 1 barn 
till 249. 5,7 % av barnen fanns 2014 hos de fristående, 
vilket är en lägre andel än 2013.

Det är i huvudsak barn i förskoleklass och skolans års-
kurser 1-3 som finns i fritidshemmen. 13 % av barnen i 
årskurserna 4-6 fanns i verksamheten, vilket är samma 
andel som 2013.

Produktionskostnaden för en fritidshemsplats (4 timmars 
närvaro) ökade med 17 % till 40 439 kr.
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Förskola
Antalet barn i förskola har ökat sedan 2001. Totalt ökade 
antalet barn i förskola med 132 barn (2,3 %) jämfört med 
2013. Alla stadsdelarna ökar både Öster mest i likhet med 
tidigare år. Ökningen sedan 2001 är 1 695 barn (41 %) för 
kommunen totalt. 

Antalet barn i fristående förskola ökade med 15 till 389. 
6,6 % av barnen fanns 2014 i fristående förskolor, vilket är 
samma andel som 2013. 

En tendens har under en lång period varit att andelen barn 
som får sin omsorg i förskola ökar, medan placeringar i 
pedagogisk omsorg (=tidigare familjedaghem) minskar. 
Endast 4 barn fanns i pedagogisk omsorg i genomsnitt 
under 2014. 

Bruttokostnaden för att producera en förskoleplats, en 
”normalheltidsplats” med 8 timmars närvaro, var 135 181 
kr under 2014. Detta är 2 % högre än 2013. Alla nämnder 
har ökat personalkostnaderna. Genomsnittet för antalet 
barn per årsarbetare minskar från 6,4 till 6,3.

6 öppna förskolor fanns 2014, samma som under 2013.

Kostnaderna för kommunen totalt för förskolan ökade 
med 24,5 mnkr (4,6 %). Detta är 6,1 mnkr lägre än re-
surstilldelningen från Kommunfullmäktige. 
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Individ- och familjeomsorg
I resurstilldelningen till individ- och familjeomsorgen 
ingår även resurser för ett allmänt förebyggande arbete i 
bostadsområdena även om dessa inte har en direkt anknyt-
ning till det som vanligen räknas till Individ- och famil-
jeomsorgen. Kostnaden för denna verksamhet var 13,1 
mnkr, 1,3 mnkr mer än 2013.

Kostnaden för de direkta insatserna för barn och ungdom 
har minskat under såväl 2011 som 2012. 2013 ökar kost-
naderna med 1,8 mnkr till och till 2014 ökar kostnaderna 
med 2,7 mnkr till 111,0 mnkr vilket är en ökning med 
2,6 %.

Kommunfullmäktige tilldelade verksamheten (inkl de 
förebyggande åtgärderna) 175,1 mnkr. Kostnaderna blev 
165,4 mnkr, vilket motsvarar samma kostnadsnivå som för 
2013.

Den nya nämndorganisationen som infördes 2011 innebar 
att ansvaret för individ- och familjeomsorgen delades på 
fem nämnder. Arbetslivsnämnden ansvarar för försörj-
ningsstödet, Sociala omsorgsnämnden för vuxna missbru-
kare och stadsdelsnämnderna för barn och familj. Kost-
naderna totalt för de fem nämnderna tillsammans ökade 
med 4,0 mnkr under 2014 till 367,0 mnkr (1,1 %).
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En tendens har under en lång period varit att andelen 
barn som får sin omsorg i förskola ökar, medan 
placeringar i pedagogisk omsorg (= tidigare familje-
daghem) minskar. Endast 4 barn fanns i pedagogisk 
omsorg i genomsnitt under 2014. 
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Äldreomsorg
Stadsdelsnämnderna redovisade kostnader på 1 130,0 
mnkr, vilket var 54,6 mnkr högre (5,1 %) än resurstill-
delningen från Kommunfullmäktige. Kostnaderna ökade 
med 42,8 mnkr jämfört med 2013.

Antalet utförda hemtjänsttimmar, som utförts av de ex-
terna hemtjänstutförare som arbetar inom hemtjänstvalet, 
ökade med 13 538 tim till 156 087 tim (+9,5 %). På två år 
har antalet timmar ökat med 53, 1 %. Kommunens egen-
verksamhet utförde 461 626 tim, vilket är 5 932 timmar 
fler än 2013.

Antalet tillgängliga platser på särskilda boenden med 
heldygnsomsorg ökade med 7 till 827 om genomsnitts-
siffrorna för året jämförs med 2013. Till stor del beror ök-
ningen på att ett antal platser definierades till att tillhöra 
denna grupp utan att verksamheten i praktiken ändrades. 
Stadsdelarnas placeringar för de egna invånarna ökade 
till 709 från 700 om genomsnitten för 2014 jämförs med 
motsvarande för 2013. Personer med ursprung från andra 
kommuner använde i genomsnitt 21 platser (-3). Dessutom 
använde Sociala Omsorgsnämnden genomsnitt under året 
28 platser. Detta innebär att i genomsnitt var 758 av de 
827 platserna belagda. För 2012 var motsvarande siffror en 
genomsnittlig användning av 745 platser av 820.

Äldreboendena finansieras av att den nämnd som använ-
der platserna betalar ett schablonpris. Summan av dessa 
betalningar fördelas till respektive äldreboende. Detta 
betalningssystem gav 2014 ett underskott med cirka 10,0 
mnkr beroende på att färre platser användes än vad som 
låg till grund för prisberäkningen. Detta är en kraftig 
försämring jämfört med 2012 då motsvarande underskott 
var 1,9 mnkr.
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Äldreomsorgen totalt inom Stadsdelsnämnderna gör ett 
resultat 2014 på -54,5 mnkr. Detta är 12,9 mnkr sämre 
än resultatet 2013. I underskottet ingår -10,0 mnkr för 
tomma platser inom VOBO.

Det finns även underskott inom Lokalförsörjningsnämn-
den för hyresförluster på 6,2 mnkr samt inom Tekniska 
nämnden för färdtjänst 4,1 mnkr. Detta gör ett underskott 
för äldreomsorgen med 64,8 mnkr.

Resultatöverföring
Varje stadsdelsnämnd har två från varandra åtskilda verk-
samhetsområden. Dels har varje nämnd samma uppgifter 
gentemot sin egna invånare och dels har varje specifika 
uppgifter inom ett eller flera sakområden med inriktning 
på hela kommunen. Till den senare delen räknas även 
produktion av kommungemensamma anläggningar, till 
största delen inom äldreomsorgen. Principen är att nämn-
derna har ansvar för sina resultat och att dessa skall föras 
vidare till kommande år som ackumulerade resultat.

I vissa fall är det av särskilda skäl skäligt att räkna om 
resultaten som skall ingå i det ackumulerade resultat som 
överförs till 2015. Här finns t ex felaktigheter i resurs-
tilldelning eller interprissättningen eller konsekvenser av 
tomma platser inom äldreomsorgen. De omräkningar som 
gjorts framgår av avsnitten för respektive nämnd. 
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Stadsdelsnämnden Norr

Kommungemensam verksamhet

Ekonomiskt sammandrag tkr

2012 2013 2014

Intäkter 286 227 299 593 321 824

Kostnader -345 347 -363 067 -375 048

Nettokostnader -59 120 -63 474 -53 224

Kommunbidrag 52 170 59439 53 001

Resultat -6 950 -4 035 -223

Ackumulerat resultat -4 436 -6 007 -4 254

Nettoinvesteringar - -

Stadsdelsnämnden Norr redovisar ett resultat på -223 tkr 
för den kommungemensamma verksamheten.

Nämndens resultat har påverkats av förändringar inom 
produktionen av korttidsplatser vid Fristad (2 673 tkr) 
som haft en mycket låg beläggning. Underskott inom 
VOBO enheterna med anledningen av pilotprojektet för 
borttagandet av delade turer var 2 600 tkr. Vårdnadsbi-
dragen har haft en högre volym under 2014 än vad som 
planerats vilket innebär ett underskott på 329 tkr. Av-
vecklingen av SPKC under 2014 resulterar i ett överskott 
på 3 626 tkr.

Ovanstående förändringar innebär att det negativa 
resultatet på -223 tkr räknas om till 1 753 tkr, kostnad 
delade turer 2 600 tkr, utbetalda vårdnadsbidrag 329 tkr, 
korttiden Fristad 2 673 tkr samt överskott på SPKC 3 626 
tkr. Det utgående ackumulerade negativa resultatet blir då 
-4 254 tkr.

Stadsdelsverksamhet

Ekonomiskt sammandrag tkr

2012 2013 2014

Intäkter 134 743 139 398 154 920

Kostnader -970 778 -1005 918 -1 054 539

Nettokostnader -836 035 -866 520 -899 619

Kommunbidrag 826 416 868 858 897 487

Resultat -9 619 2 338 -2 132

Ackumulerat resultat -913 2 406 3 775

Nettoinvesteringar - -412 -1 161

Stadsdelsnämnden Norr redovisar ett underskottkott på 
2 132 tkr för stadsdelsverksamheten. Underskott för skola 
(-7,4 mnkr) och äldreomsorg (-6,8 mnkr) kompenseras 
till stor del av överskott för individ- och familjeomsorg 
(+1,8 mnkr) administrationen (1,9 mnkr) och den avsatta 
bufferten.

Inom hemtjänsten har Norr genomförs ett pilotprojekt för 
borttagande av de s k delade turerna. 
Pilotprojektet kommer att pågå till juni 2015 och merkost-
naden för 2014 har uppgått till 3,5 mnkr.

Totalt kompenseras nämnden med underskottet för delade 
turerna 3 500 tkr, vilket innebär att resultatet på -2 132 
tkr räknas om till 1 369 tkr inför överföringen till 2015. 
Detta medför att det utgående ackumulerade resultatet för 
2014 blir 3 775 tkr.
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Stadsdelsnämnden Väster

Kommungemensam verksamhet

Ekonomiskt sammandrag tkr

2012 2013 2014

Intäkter 177 019 185 912 202 917

Kostnader -204 862 -221 624 -233 213

Nettokostnader -27 843 -35 712 -30 296

Kommunbidrag 24 750 27 195 26 850

Resultat -3 093 -8 517 -3 446

Ackumulerat resultat -443 -660 -1 106

Nettoinvesteringar - - -

Stadsdelsnämnden Väster redovisar ett resultat på -3 446 
tkr för den kommungemensamma verksamheten. 

Nämndens resultat har påverkats av förändringar inom 
produktionen av äldreboendeplatser. Förändring av 
verksamheten och ombyggnad påverkade kostnaderna för 
äldreboendena Sanderöd. Detta underskott på 2 100 tkr 
överförs inte till 2015. Ett principfel i beräkningarna av 
produktionsersättningarna till äldreboendet Byttorpsklint 
gav ett underskott på 900 tkr innan det justerades under 
2014. Detta överförs inte till 2014. 

Ovanstående förändringar innebär att det negativa resul-
tatet på -3 446 tkr räknas om till -446 tkr, vilket överförs 
till 2015. Det utgående ackumulerade negativa resultatet 
blir då -1 106 tkr.

Stadsdelsverksamhet

Ekonomiskt sammandrag tkr

2012 2013 2014

Intäkter 202 862 233 726 245 462

Kostnader -1 233 721 -1 301 398 -1 357 733

Nettokostnader -1 030 859 -1 067 672 -1 112 271

Kommunbidrag 1 034 635 1 063 971 1 107 558

Resultat 3 776 -3 701 -4 713

Ackumulerat resultat 6 476 5 275 562

Nettoinvesteringar - -

Stadsdelsnämnden Väster redovisar ett underskott på 
-4 713 tkr för stadsdelsverksamheten. Underskottet ge-
nereras av äldreomsorgen (13,8 mnkr). Detta innebär att 
övriga verksamheter har positiva resultat, förskolan (5,9 
mnkr) grundskolan inkl. särskola o fritidshem (2,7 mnkr) 
samt att individ- och familjeomsorgen visar ett överskott 
(1,4 mnkr). 

Det resultat som överförs till 2015 blir -4 713 tkr. Det 
ackumulerade resultatet blir då 562 tkr.



Nämndernas resultat och verksamhet Årsredovisning 2014

120

Stadsdelsnämnden Öster

Kommungemensam verksamhet

Ekonomiskt sammandrag tkr

2012 2013 2014

Intäkter 357 114 337 962 339 499

Kostnader -390 308 -387 060 -397 672

Nettokostnader -33 194 -49 098 -58 173

Kommunbidrag 32 000 42 092 50 070

Resultat -1 194 -7 006 -8 103

Ackumulerat resultat 1 993 - 605 -9 308

Nettoinvesteringar - -

Internköp av särskilt 
boende -1 915 -8 491 -9 824

Stadsdelsnämnden Öster redovisar ett resultat på -8 103 
tkr för den kommungemensamma verksamheten.

Nämndens resultat har påverkats kostnader för av föränd-
ringar inom produktionen av dagverksamheten och av att 
det dessutom varit låg beläggning under delar av året. Till 
detta kommer flytt av trygghetsplatser och dagverksamhe-
ten till Bodagatan 36 merkostnaderna för detta beräknas 
till 1 400 tkr. Dessutom har nämnden gjort ett överskott 
på 2 000 tkr för betalningen för platser på äldreboende 
för personer som flyttat dit från andra kommuner.  Detta 
ger en förändring av resultatet med -600 tkr vilket ger ett 
negativt resultat för 2014 på 8 703 tkr på. Det utgående 
ackumulerade resultatet blir då -9 308 tkr. 

Utveckling av underskotten för internköp av särskilt bo-
ende har varit kraftig 2012 -1 915 tkr för att 2014 visa ett 
underskott på -9 824 tkr.

Stadsdelsverksamhet

Ekonomiskt sammandrag tkr

2012 2013 2014

Intäkter 122 210 129 238 141 457

Kostnader -1 022 189 -1 055 199 -1 123 191

Nettokostnader -899 979 -925 961 -981 734

Kommunbidrag 900 480 936 501 977 603

Resultat 501 10 540 -4 131

Ackumulerat resultat 3 401 15 566 11 772

Nettoinvesteringar -148 0 0

Stadsdelsnämnden Öster redovisar ett underskott på 
-4 131 tkr för stadsdelsverksamheten. Grundskolan inkl 
särskola och fritidshem redovisar ett underskott på -7 027 
tkr. Resterande verksamheter har smärre avvikelser och en 
buffert på 9 302 tkr vilket ger ett resultat på -4 131 tkr.

Extra kostnader i samband med ombyggnad av Bodasko-
lan till en summa av 337 tkr. Denna post överförs inte till 
2015. Härigenom blir det resultat som överförs -3 974 tkr. 
Det utgående ackumulerade resultatet minskar till 11 772 
tkr.
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Jämförelsetal från  
stadsdelsnämnderna
I detta avsnitt redovisas jämförelsetal för stadsdelsnämnderna. Siffrorna är grundade på stadsdelsnämndernas årsredovis-
ningar. 

För daghem används ett platsbegrepp som motsvarar en vistelse på 8 timmar per dag. Motsvarande för fritidshem är 
4 timmar per dag. Detta innebär att antalet barn inte är detsamma som antalet platser. Detta ger en möjlighet att jämföra 
produktionskostnaden för en plats även om närvarotiderna är olika.

JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA Utfall Totalt/snitt

 Norr Väster Öster 2012 2013 2014

Fritid  

Antal fritidsgårdar 5 6 6 17 17 17

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 162 146 181 172 169 163

Öppethållande dagar per vecka 7 6 6 6 6 6

 

Kultur  

Antal folkbibliotek 2 5 3 10 10 10

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 86 183 112 127 125 127

 

Skola  

Grundskola  

Antal elever  

Antal elever från stadsdelen i grundskola 2 652 4 151 3 630 9 855 10 056 10 433

Antal individintegrerade elever från stadsdelen 7 8 3 29 18 18

Antal egna elever i fristående skola 304 645 347 1 122 1 212 1 296
 

Antal elever i stadsdelens skolor  
(ej kommungemensamma specialskolor) 2 505 3 604 2 991 8 708 8 831 9 100

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor 891 1 358 1 196 3 233 3 325 3 445

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor 795 1 074 1 086 2 850 2 910 2 955

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor 819 1 172 709 2 625 2 596 2 700
 

Kostnad per elev i stadsdelens grundskola  

Kostnad per elev, exkl skolskjutsar, kr 79 753 81 639 89 228 83 240 83 275 83 614

Kostnad för administration per elev, kr 6 735 5 810 7 833 5 856 5 974 6 730

Kostnad för skolmåltider per elev, kr 5 384 5 393 5 555 5 064 5 290 5 444

Kostnad för elevvård per elev, kr 2 489 2 730 2 933 3 732 2 910 2 731

Kostnad för lokaler per elev, kr 17 800 17 990 20 267 20 926 20 890 18 686

Kostnad för undervisning per elev, kr 38 867 43 811 43 023 40 197 40 650 42 191

Kostnad för elevassistenter per elev, kr 3 859 2 241 5 180 4 009 3 823 3 653

Kostnad för läromedel mm per elev, kr 4 010 2 984 3 467 2 676 2 952 3 425

Kostnad för skolbibliotek per elev, kr 609 679 969 781 786 755
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JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA Utfall Totalt/snitt

 Norr Väster Öster 2012 2013 2014

Lokalyta per elev, m² 16,1 13,9 15,4 15,8 16,4 15,0
 

Antal heltidslärare per 100 elever 7,7 8,0 8,0 8,2 8,0 7,9

Antal heltidslärare per 100 elever exkl lärare 
 i svenska som andraspråk 7,6 7,8 7,4 7,8 7,8 7,6

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter  
per 100 elever 1,5 1,1 1,9 1,4 1,7 1,5

 

Antal egna elever med skolskjuts 620 1 717 1 495 2 537 3 007 3 832

 

Förskoleklass  

Antal elever  

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 332 496 449 1 143 1 228 1 277

Antal elever i fristående verksamhet 9 38 12 47 53 59

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 342 446 429 1 110 1 165 1 217
 

Kostnad per elev i stadsdelens förskoleklass  

Kostnad per elev,kr 41 828 45 814 32 953 32 272 34 193 40 160

Kostnad för personal per elev, kr 24 623 27 351 22 437 21 796 23 339 24 852

Kostnad för lokaler per elev, kr 12 055 10 639 5 074 5 225 5 306 9 075

Övriga kostnader per elev, kr 5 150 7 824 5 441 5 251 5 548 6 233

 

Elever per heltid pedagogisk personal 19,9 18,6 17,5 18,0 17,2 18,5

 

Obligatorisk särskola  

Individintegrerade elever räknas inte med här, utan under grundskolan  

Antal elever från stadsdelen i särskola 16 37 38 98 96 91

Antal elever i kommunens särskola 92  -  - 99 88 92

Antal elever från annan kommun 4  -  - 2 3 4

Antal elever från kommunen hos annan huvudman 1  -  -  1
 

Kostnad per elev i kommunens skolor, kr 354 245  -  - 328 303 359 956 354 245

Antal elever per heltidslärare 3,6  -  - 3,8 3,6 3,6

Antal elever per heltid elevassistent 3,1  -  - 3,4 3,0 3,1

 

Fritidshem  

Placerade barn  

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 108 1 686 1 407 4 099 4 150 4 201

 -varav barn i fristående verksamhet 32 175 42 255 250 249
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JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA Utfall Totalt/snitt

 Norr Väster Öster 2012 2013 2014

Andel placerade barn som går i förskoleklass  
och åk 1-3, % 88 74 81 81 79 80

Andel placerade barn som går i åk 4-6, % 12 17 9 13 13 13
 

Antal producerade platser i stadsdelen 960 1 312 1 081 3 271 3 416 3 353

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 075 1 473 1 338 3 806 3 885 3 886
 

Kostnad per barn i stadsdelens fritidshem  

Kostnad per heltidsbarn, kr 42 458 39 189 40 163 35 614 34 567 40 439

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 29 909 23 571 30 065 25 969 25 356 27 479

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 7 847 10 495 4 425 4 756 4 055 7 780

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 4 702 5 123 5 672 4 889 5 156 5 179
  

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 19,1 21,8 21,3 20,1 20,0 20,8

 

Förskola  

Placerade barn  

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 534 2 256 2 017 5 512 5 675 5 807

 - varav barn i fristående verksamhet 107 186 96 362 374 389

 - varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 0 0 4 19 6 4

 - varav barn i enskild pedagogisk omsorg 5 4 4 9 9 13
 

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 87 89 91 89 88 89

- varav andelen placerade egna barn i förskola, % 87 89 91 88 88 89

-  varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 0 0 0 0 0 0

 

Antal vårdnadsbidrag (sdn Norr) 154  -  - 124 138 154
 

Antal producerade platser i stadsdelen. 1 153 1 612 1 475 4 118 4 090 4 240

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 461 2 034 1 926 5 125 5 303 5 421
 

Kostnad per barn i stadsdelens förskola  

Kostnad per heltidsbarn, kr 138 131 132 545 135 754 123 576 132 525 135 181

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 96 891 92 036 97 362 87 143 93 223 95 209

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 22 292 22 691 19 986 19 647 21 503 21 642

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 18 948 17 818 18 407 16 786 17 799 18 330
 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 6,2 6,8 6,0 6,5 6,4 6,3
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JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA Utfall Totalt/snitt

 Norr Väster Öster 2012 2013 2014

Pedagogisk omsorg  

Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska om-
sorg, upp till 5 år 0 0 4 18 5 4

 

Öppna förskolor  

Öppethållande timmar per vecka 33 42 37 33 39 37

Antal öppna förskolor 2 2 2 5 6 6

 

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar  

Barn och ungdom 0-20 år  

Antal aktualiserade barn och ungdomar 540 650 610 1 759 1 741 1 800

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, % 8,5 7,0 6,8 7,1 7,3 7,3

 

Öppenvård  

Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt 
behovsprövade öppna insatser 141 212 241 541 546 594

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individu-
ellt behovsprövade öppna insatser 45 655 35 575 71 291 55 556 46 598 52 458

 

Familjehem  

Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyt-
tade (exkl asylsökande) 34 67 60 158 158 161

Antal asylsökande (sdn Norr) 36  -  - 23 33 36

Antal vårddygn per placerad (exkl asylsökande) 283 303 262 288 301 284

Nettokostnad per vårddygn, kr (exkl asylsökande) 660 736 816 691 697 748

 

Institutioner för 0-12-åringar  

Antal placerade barn/ungdomar (exkl asylsökande) 1 11 1 16 20 13

Antal asylsökande (sdn Norr) 8  -  - 17 7 8

Antal vårddygn per placerad (exkl asylsökande) 1 15 55 45 44 17

Nettokostnad per vårddygn, kr (exkl asylsökande) 6 040 3 994 4 460 4 852 4 240 4 119

 

Institutioner för 13-20-åringar  

Antal placerade barn/ungdomar (exkl asylsökande) 5 17 23 49 50 45

Antal asylsökande, (sdn Norr) 61  -  - 18 11 61

Antal vårddygn per placerad (exkl asylsökande) 237 179 189 168 158 191

Nettokostnad per vårddygn, kr (exkl asylsökande) 3 581 4 662 2 948 3 740 3 716 3 644
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JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA Utfall Totalt/snitt

 Norr Väster Öster 2012 2013 2014

Äldreomsorg  

Insatser i ordinärt boende  

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år 1 206 1 019 757 - - 2 982

 - varav brukare över 65 år 1 137 946 700 - - 2 783

 

Utförd tid  

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 212 600 141 980 107 046 475 903 455 694 461 626

Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt 
hemtjänstvalet, timmar 66 926 51 584 37 577 101 951 142 549 156 087

Brukartid, % 64,7 56,1 53,8 - 61,0 59,3

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna 
utförare, kr 505 571 572 - 510 541

 

Matdistribution  

Antal personer med matdistribution 400 321 176 1 176 965 897

 

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL  

Antal köpta platser 37 14 50 122 111 101

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 62 0 51 133 109 113

 

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL  

Antal köpta platser 264 269 176 689 700 709

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 230 261 336 795 820 827

 - varav entreprenadplatser 0 86 0 86 86 86

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende - - 21 28 24 21

 

Korttidsvård  

Antal producerade korttidsplatser 14 18 66 120 120 98

Antal belagda dygn med korttidsvård 2 307 5 713 19 766 38 194 34 282 27 786

Bruttokostnad per vårddygn, kr 3 671 2 413 2 848 2 208 2 708 2 827

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdels-
invånare 7 642 8 898 7 721 37 605 31 662 24 261

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 266 202 202 760 708 670

Antal dygn per person med korttidsvård 29 44 38 44 45 36

 

Övrigt  

Trygghetstelefoner 1 244 1 019 1 085 2 713 2 996 3 348

Antal hemvårdsbidrag 87 90 62 276 263 239
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Företagens resultat  
och verksamhet

De kommunala företagen uppvisar en omsättning på 2,1 mdkr,  
en balansomslutning på 6,6 mdkr och ett resultat efter finansnetto  
på 106 mnkr.

»

Vilka företag som utöver kommunen ingår i den kom-
munala ”koncernen” framgår av förvaltningsberättelsens 
avsnitt ”Koncernen”. En samlad förteckning över Borås 
Stads ägarintressen i bolag och ekonomiska föreningar 
finns i not 15 i den sammanställda redovisningen. Utöver 
vad som där anges ingår i ”koncernen” kommunalförbun-
det Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Sjuhä-
rads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska 
åtagande uppgick till 50 % respektive 55 %. Nedan kom-
menteras de olika företagens årsredovisningar och deras 
resultat och verksamhet.

Stadshuskoncernen

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 1 241,1 1 213,1 1 192,5

Res efter finansnetto 78,7 65,6 60,4

Avkastning eget kapital, % 32,8 25,6 21,2

Balansomslutning 2 575,5 2 690,8 2 857,0

Soliditet, bokförd, % 9,3 10,1 10,5

Kommunfullmäktige beslöt i december 1997 att sam-
manföra ett antal av de kommunala aktiebolagen till en 
koncern. Till moderbolaget Borås Stadshus AB överläts 
aktierna i Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, 
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB samt 
Industribyggnader i Borås AB. Under 2009 bildades och 
tillfördes Stadshuskoncernen BoråsBorås TME AB. Under 
2013 tillkom Borås Stad Textile Fashion Center AB i 
koncernen.

Stadshuskoncernen har totalt sett genererat ett resultat före 
finansnetto på 60,4 mnkr. Det är 5 mnkr sämre än 2013 
och 14 mnkr sämre än budgeterat resultat. Den negativa 
avvikelsen beror främst på att Borås Energi och Miljö AB 
gjort icke budgeterade nedskrivningar på anläggnings-
tillgångar på 50 mnkr, varav 36 mnkr är hänförliga till 
biogasanläggningar och övriga 14 mnkr är förberedande 
nedskrivningar på anläggningar som tas ur drift när det 
nya kraftvärmeverket är byggt. Exkluderat nedskrivning-
arna har Borås Energi och Miljö AB genererat ett klart 
högre resultat än tidigare år.

Balansomslutningen har ökat med 166 mnkr, främst 
hänförligt till investeringar i Industribyggnader i Borås AB 
och Borås Elnät AB.

Inom koncernen har det getts och erhållits koncernbi-
drag på knappt 43 mnkr, vilket är 10 mnkr mer än 2013. 
Ökningen beror på ökade underskott i Borås Djurpark 
AB och BoråsBorås TME AB samt att det tillkommit en 
koncernbidragstagare, BSTF AB.

Verksamheten i koncernen beskrivs utförligare i respektive 
bolags avsnitt nedan.
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Borås Stadshus AB – moderbolaget

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 0 0 0

Res efter finansnetto -5,5 -5,8 -4,5

Balansomslutning 234,7 232,2 247,6

Soliditet, bokförd, % 4,3 4,3 4,1

”Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna 
och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag”

Bakgrund

Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen. Bolaget 
skall enligt bolagsordningen som moderbolag i en av kom-
munen ägd koncern direkt och genom innehav av aktier 
eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamhe-
ter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen 
eller dess invånare. Syftet är att leda, samordna och effek-
tivisera den verksamhet som bedrivs genom dotterbolagen.

Verksamheten under året

Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, utan all 
verksamhet sker i dotterbolagen. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom.

Ekonomi

Borås Stadshus AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på -4,5 mnkr, vilket i huvudsak består av räntekost-
nader på det externa lån på 194,8 mnkr som bolaget tagit 
för förvärv av dotterbolagen. Underskottet har täckts med 
koncernbidrag från dotterbolagen. Bolaget erhöll 42,6 
mnkr i koncernbidrag från Borås Elnät AB, Borås kom-
muns Parkerings AB och Industribyggnader i Borås AB. 
Till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF 
AB lämnades koncernbidrag på 38,1 mnkr. Resterande 
erhållna koncernbidrag har använts för att finansiera 
moderbolagets kostnader. Efter koncernbidrag och övriga 
bokslutsdispositioner redovisar bolaget ett resultat på 0 
tkr.

Borås Energi och Miljö AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 932,7 902,0 878,9

Res efter finansnetto* 41,5 22,1 21,5

Avkastning eget kapital, % 21,1 11,2 10,0

Balansomslutning 1 759,9 1 737,2 1 753,3

Soliditet, bokförd, % 11,1 11,4 12,2

Investeringar 110,3 128,3 99,3

* Resultatet för affärsområde VA är exkluderat då detta 
avsätts för kommande år i resultaträkningen. Över tid ska 
affärsområdet gå ±0. 

”Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bo-
laget är att trygga en viktig infrastruktur för kommun-
invånarna. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis 
och med optimalt resursutnyttjande främja en god och 
långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning 
samt vatten och avloppsverksamhet.”

Bakgrund

Borås Energi AB tillfördes 2006-08-15 renhållningsverk-
samheten och blev Borås Energi och Miljö AB. Borås 
Energi och Miljö ABs uppgift är enligt bolagsordningen 
att inköpa, producera och försälja energi, återvinningsma-
terial och avfallstjänster. Syftet är att enligt god teknisk 
praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god 
energiförsörjning och långsiktigt hållbar avfallshante-
ring. Enligt ägardirektiven skall detta också ske med god 
leveranssäkerhet och med minsta möjliga miljöpåverkan. 
Sedan 2009 har bolaget ett vidgat uppdrag att delta i och 
utföra internationella projekt, och för detta ändamål har 
under 2014 skapats ett dotterbolag, Boras Waste Recovery 
AB. Från den 1 januari 2011 överflyttades Borås Stads 
Vatten- och avloppsverksamhet (VA) till bolaget. 

Verksamheten under året

Borås Energi och Miljö AB har under året arbetat vidare 
med förberedelserna för ett nytt kraftvärme- och avlopps-
reningsverk på Sobacken. Bland annat har man erhållit 
miljötillstånd från mark- och miljödomstolen, fullgjort 
projekteringsfasen samt beslutat föreslå Kommunfullmäk-
tige att slutligt godkänna investeringen. Bolaget har arbe-
tat vidare utifrån ansvaret för att driva arbetet med Borås 
avfallsplan, vilken ska visa hur framtidens avfallshantering 
ska se ut i Borås. Under året har investeringarna i ny 
hetvattenpanna på Viared samt rökgaskondensering för 
avfallspannorna på Ryaverket slutförts. Investeringen i ny 
hetvattenpanna bidrar till minskad mängd fossilt bränsle, 
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och rökgaskondenseringen utnyttjar värmen i de avgående 
rökgaserna vilket ger en ökad värmeproduktion utan att 
mer bränsle tillförs. Under året har även beslut fattats att 
skriva ned anläggningstillgångar tillhörande affärsområde 
Biogas med en summa av 36 mnkr. Den internationella 
verksamheten bedrivs numera genom dotterbolaget Boras 
Waste Recovery. 

Verksamheten under 2014 påverkas starkt av den milda 
vintern. Fjärrvärmeleveransen under 2014 blev totalt 566 
GWh (648). Det var första gången de senaste fem åren där 
leveranserna inte översteg 600 GWh. 42 nyanslutningar 
under 2014 innebär att 4 489 fastigheter nu är anslutna 
till fjärrvärmenätet. Elleveranserna uppgick till 145 
GWh (152). Försäljning av fordonsgas har minskat något 
i jämförelse med föregående år och det är den publika 
försäljningen som minskat. Cirka 65 % av försäljningen 
av fordonsgas går till busstrafiken medan resten tankas på 
publika stationer samt till bolagets bilar. 

Medelantalet anställda i bolaget uppgick under året till 
222 (225) personer. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom.

Ekonomi 

Bolagets redovisade resultat efter finansiella poster upp-
gick på bolagsnivå till 45,8 (46,4) mnkr inklusive Vatten 
och avlopp vars överskott till fullo avsatts i fond för kom-
mande år. I Kommunstyrelsens bedömning av bolagets 
resultat och avkastning används resultatet exklusive VA. 
Detta ger en mer rättvisande bild, då VA-verksamheten nu 
ger ett stort överskott före avsättning men över tiden ska 
gå med ett nollresultat. Exklusive VA-verksamheten blir 
resultatet efter finansiella poster 21,5 (22,1) mnkr.

Uppdelat per rörelsegren var resultatet följande:

Resultat efter finansnetto, per rörelsegren, mnkr 2012 2013 2014 Förändring

Fjärrvärme 22,6 21,8 48,2 +26,4

Övrig energiverksamhet 8,0 -1,1 2,3 +3,4

Biogas 1,0 -4,6 -40,4 -35,8

Avfallsverksamhet 9,3 4,9 6,1 +1,2

Vatten och avlopp 18,6 24,3 24,3 +/-0

Övrigt och gemensamt 0,6 1,1 5,2 +4,1

S:a företaget 60,1 46,4 45,8 -0,6

S:a företaget exkl. VA 41,5 22,1 21,5 -0,6

Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 879 
mnkr (902). Framförallt har bolaget haft minskad försälj-
ning av fjärrvärme till följd av det milda vädret 2014. Även 
intäkterna av fordonsgas och elintäkter har minskat. Dä-
remot har intäkter för avfall ökat och största ökningen har 
skett på deponimassor. Intäkter för VA har ökat beroende 
på årets taxeökning. 

2014 höjdes VA-taxan med 5,5 % och fjärrvärmetaxan 
med 4 %. Avfallstaxan lämnades oförändrad.

Det varma klimatet under vinterperioden har även inne-
burit lägre bränsle- och råvarukostnader än föregående år. 
Övriga externa kostnader ökar 40 mnkr, främst till följd 
av kostnader för pågående arbeten. Bolagets avskrivningar 
ökar kraftigt i år då extra nedskrivningar på cirka 50 
mnkr av anläggningstillgångar görs. Nedskrivningsbe-
hovet omfattar dels anläggningar som tas ur drift vid en 
reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. 
Den största delen, 36 mnkr, avser dock anläggningar inom 
biogasverksamheten.   

Sammantaget på bolagsnivå blir rörelseresultatet inklusive 
de stora nedskrivningarna cirka 6 mnkr sämre än föregå-
ende år. Det låga ränteläget förbättrar dock finansnettot 
nästan lika mycket, och jämfört med föregående år är 
resultatet efter finansnetto enbart 0,6 mnkr sämre. 

På affärsområdesnivå märks ett avsevärt förbättrat resultat 
inom fjärrvärmen. Främst beror resultatförbättringen på 
att det milda vädret gynnar bolaget då det behövs mindre 
dyrt fossilt bränsle i produktionen. Biogasverksamheten 
visar fortsatt årliga underskott. I år är underskottet hela 
-40,4 mnkr. Till största del beror resultatet på den extra 
nedskrivningen, men även exkluderat nedskrivningen går 
biogasen -4,8 mnkr 2014. I bolagets redovisade resultat 
efter finansnetto ingår affärsområde VAs resultat på 24,3 
mnkr. VA gör, i enlighet med bolagets plan, positiva resul-
tat under några år, vilka till fullo avsätts i fond. Medlen 
kommer att ianspråktas de första åren efter att avlopps-
reningsverket är i drift då affärsområdet annars kommer 
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att gå med förlust. Denna resultatutjämning är möjlig att 
göra vid stora investeringar inom VA-kollektivet som är ett 
monopol som över tiden ska gå med nollresultat.   

Bolaget har för 2014 vare sig gett eller erhållit något kon-
cernbidrag till/från moderbolaget Borås Stadshus AB.

Bolaget följer från och med 2014 det nya redovisningsre-
gelverket K3, och har därför korrigerat jämförelseåret 2013 
enligt K3 för att få en så kallad ingångsbalansräkning per 
2014-01-01. Omräkningen av 2013 gav en resultateffekt 
på -59 tkr. 

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat efter finansiella poster exklusive VA-
verksamheten, +21,5 mnkr, innebär en avkastning på eget 
kapital på 10 % jämfört med fullmäktiges avkastningskrav 
på 20-25 %. Anledningen till att avkastningen kraftigt 
understiger kravet är de stora nedskrivningarna som gjorts. 
Exkluderat nedskrivningarna överstiger avkastningen 
det uppsatta målet. Kommunstyrelsen konstaterar och 
understryker vikten av att avskrivningar inte förskjuts utan 
kontinuerligt avspeglar verkligt avskrivningsbehov. 

Bolagets soliditet uppgår vid årsskiftet till 12 % vilket är 
lika med fullmäktiges uppsatta mål för soliditeten 2014. 

Avkastning och soliditet påverkas kraftigt av kommande 
investering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på 
Sobacken. Kommunstyrelsen vill fortsatt betona vikten 
av att bolaget når uppsatta avkastningskrav för att stärka 
bolaget inför kommande stora investeringar. Kommunsty-
relsen anser det även viktigt att årsredovisningen följer upp 
och analyserar hur respektive verksamhet/affärsområde 
har gått.

Borås Elnät AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 232,1 232,3 239,3

Res efter finansnetto 34,7 38,0 44,7

Avkastning eget kapital, % 19,8 18,5 20,9

Balansomslutning 691,8 671,8 731,8

Soliditet, bokförd, % 25,3 30,5 29,3

Investeringar 107,8 64,9 105,4

”Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bo-
laget är att trygga en viktig infrastruktur för kommun-
invånarna. Syftet med bolaget är att främja distribu-
tion av el samt utbyggnad av datakommunikation inom 
Borås Stad.”

Bakgrund

Borås Elnät AB har som huvuduppgift att distribuera 
elenergi genom att som bolagsordningen föreskriver driva 
nätverksamhet enligt ellagen. Bolaget har också som 
föremål för sin verksamhet att driva datakommunikations-
verksamhet, genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt 
nät för elektronisk kommunikation. Enligt ägardirektiven 
skall detta ske med god leveranssäkerhet och med optimalt 
resursutnyttjande samt med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Bolagets uppdrag, att trygga en viktig infrastruktur för 
el- och kommunikationsnät i Borås Stad sker genom att 
tillhandahålla en plattform för fri konkurrens på elmark-
naden, samt att utveckla konkurrensen på såväl privat- 
som företagsmarknaden inom datakommunikation.

Verksamheten under året

Borås Elnät AB har nått en fortsatt god leveranssäkerhet 
under året. Bolagets anläggningar och nät håller genom-
gående god kvalitet och är till största delen baserade på 
moderna lösningar. 

Energiomsättningen i elnätet uppgick till 644 GWh vilket 
är en minskning med fyra procent mot föregående år.

Bolaget har varit föremål för prövning i domstol angående 
vinstuttag och intäktsramar. Rätten har dömt till bolagets 
fördel i båda frågorna. Domen angående vinstuttag har 
under 2015 fått prövningstillstånd i Högsta förvaltnings-
domstolen. 

Borås Elnät AB: s elnätsverksamhet är stabil och väl 
konsoliderad, men står samtidigt inför stora investeringar 
framöver. Den tekniska utvecklingen koncentreras på yt-
terligare förbättringar av leveranskvaliteten. 
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Kommunfullmäktige har under 2014 godkänt bolagets 
planer för stadsnätet och gett bolaget i uppdrag att investe-
ra i fiberinfrastruktur för att klara regeringens bredbands-
mål till 2020. Investeringen förväntas uppgå till cirka 400 
mnkr under perioden 2015-2020 och innebär över 40 mils 
grävning och anslutning av 17-18 000 hushåll. Infra-
strukturen sker i form av ett öppet stadsnät, tillgängligt 
för marknadens aktörer där olika tjänsteleverantörer kan 
använda nätet för att nå ut med sina tjänster. 

Medelantalet anställda i bolaget var under 2014  
76 stycken (74).

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till +44,7 
mnkr jämfört med +38,0 mnkr för 2013. Resultatet för 
affärsområde Elnät blev 43,6 mnkr och för affärsområde 
Stadsnät 1,1 mnkr. Av bolagets omsättning står affärsom-
råde Elnät för 81 % (82 %) och affärsområde för resterande 
19 % (18 %). Efter överavskrivningar och lämnat koncern-
bidrag redovisar bolaget ett slutligt resultat på 0,3 mnkr.

Resultatförbättringen jämfört med 2013 är främst hänförlig 
till lägre kostnader för eldistribution samt räntekostnader. 

Investeringsnivån på 105 mnkr inkluderar främst mot-
tagningsstation på Vinrankan samt investering i hög-
spänningsnät 130 kV. Av investeringarna avser 75 mnkr 
affärsområde Elnät. 

Bolaget har för 2014 gett koncernbidrag till moderbolaget 
Borås Stadshus AB med 31,8 mnkr.

Bolaget följer från och med 2014 det nya redovisningsre-
gelverket K3, och har därför korrigerat jämförelseåret 2013 
enligt K3 för att få en så kallad ingångsbalansräkning per 
2014-01-01. Omräkningen av 2013 gav en resultateffekt 
på +1,1 mnkr, beroende på att anläggningstillgångarna 
efter ändringen skrivs av på längre avskrivningstid. 

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat 2014 innebär att fullmäktiges avkast-
ningskrav för avkastning på eget kapital (13-15 %) och 
soliditeten (25-29 %) har uppnåtts. 

Kommunstyrelsen anser det viktigt att verksamheterna 
följs upp. Detta gäller särskilt affärsområde Stadsnät som 
skall uppvisa anslutningsresultat innan fiberutbyggnaden 
succesivt beviljas.

Borås Djurpark AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 55,0 54,2 52,4

Res efter finansnetto -10,6 -12,6 -14,4

Balansomslutning 78,3 84,8 82,0

Soliditet, bokförd, % 4,3 3,4 3,5

Investeringar 15,3 11,0 2,3

”Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås 
Stad driva djurpark och i samband därmed idka annan 
besöksstimulerande verksamhet.”

Bakgrund

Djurparkens uppgift är enligt bolagsordningen att driva 
djurpark och annan besöksstimulerande verksamhet. 
Syftet är att bereda kommuninvånare och tillresande 
stimulerande fritidsaktivitet och därigenom öka intres-
set för att bo respektive besöka kommunen. Bolaget ska 
också förmedla information och kunskap om djur och 
natur samt öka medvetenheten hos människor om behovet 
av naturvård. Förutom djurparken driver också bolaget 
Saltemads Camping. 

Verksamheten under året

Borås Djurpark har under 2014 haft 248 400 besökare, 
vilket är ett besökstapp på 10 300 jämfört med föregående 
år. Däremot har campingen haft fler gästnätter till följd av 
marknadsföring av boendepaket. 

Bolaget har under året fortsatt växa sin undervisnings-
verksamhet samt fått förnyat 5-årigt tillstånd att driva 
djurpark. Under 2014 har en ny lekplats vid björnanlägg-
ningen invigts. Dessutom har planering och projektering 
av investeringen i nytt entréhus och gångbro från entrén 
till savannen utförts. Entréhuset väntas klart i juni 2015 
medan bron påbörjas under senhösten för att vara färdig 
våren 2016. Dessa investeringar kommer bland annat att 
skapa en högre tillgänglighet till parken. Bolaget har även 
tillskrivit Borås Stad om att kunna utvidga markområdet 
för djurparkens framtida verksamhet.  

Medeltalet anställda har under året varit 73 (68).  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 



Årsredovisning 2014 Företagens resultat och verksamhet

 131

Borås Djurpark har under 2014 haft 
248 400 besökare, vilket är ett besökstapp 
på 10 300 jämfört med föregående år. 
Däremot har campingen haft fler gästnät-
ter till följd av marknadsföring av boende-
paket.
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Ekonomi

Bolagets totala omsättning minskade med 1,7 mnkr jäm-
fört med föregående år. Djurparkens omsättning minskade 
med 2,5 mnkr genom lägre intäkter för såväl entré och 
servering, medan däremot campingen ökade sina intäkter 
med 0,8 mnkr till följd av det ökade antalet gästnätter. 

Bolagets resultat efter finansnetto 2014 blev -14,4 mnkr, 
cirka 1,8 mnkr och 15 % sämre än föregående år. Driftsre-
sultatet på -12,8 mnkr fördelas på -11,5 mnkr för djurpar-
ken och -1,3 för campingen.

Det negativa resultatet täcks i sin helhet av koncernbidrag 
från Borås Stadshus AB. Bolaget har för 2014 erhållit 
koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB med 
14,5 mnkr.

Bolaget följer från och med 2014 det nya redovisningsre-
gelverket K3, och har därför korrigerat jämförelseåret 2013 
enligt K3 för att få en så kallad ingångsbalansräkning 
per 2014-01-01. Omräkningen av 2013 gav en resultatef-
fekt på -489 tkr, beroende på ökat avskrivningsbehov på 
anläggningstillgångar. 

Avkastningskrav och finansiella mål

Då bolaget är helt beroende av koncernbidrag ställer Kom-
munfullmäktige inga avkastningskrav på bolaget, utan 
istället har bolaget att uppfylla den av Kommunstyrelsen 
godkända budgeten. 

Bolagets resultat 2014 är 1,4 mnkr sämre än fastställd 
budget. Den negativa avvikelsen är hänförlig till djur-
parksdelen, medan campingen gett ett mindre underskott 
än budgeterat.

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagets resultatutveck-
ling är negativ, till stor del på grund av minskat besöks-
antal. Bolaget förutsätts arbeta kraftfullt för att vända 
utvecklingen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 2015 
att sälja campingverksamheten eller lägga ut den på entre-
prenad vilket kommer påverka bolaget. Kommunstyrelsen 
anser det även viktigt att årsredovisningen följer upp och 
analyserar hur respektive verksamhet/affärsområde har 
gått.

Borås kommuns Parkerings AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 30,3 32,2 32,5

Res efter finansnetto 7,8 8,1 8,8

Avkastning eget kapital, % 114,7 118,2 125,6

Balansomslutning 42,2 39,8 43,8

Soliditet, bokförd, % 16,4 17,2 15,9

Investeringar 4,1 0,4 6,5

”Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parke-
ringsverksamheten och verka för goda parkeringsmöjlig-
heter.”

Bakgrund

Parkeringsbolagets uppgift är enligt bolagsordningen att 
driva parkeringsverksamhet och därvid på egen hand eller 
genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra och 
förvalta parkeringsanläggningar. Syftet är att utveckla 
parkeringsverksamheten och verka för goda parkerings-
möjligheter. 

Verksamheten under året

Borås kommuns Parkerings AB arrenderar och äger 
sammanlagt 45 parkeringsanläggningar på tomtmark i 
centrala Borås med cirka 3 900 parkeringsplatser. Över-
vakningen på tomtmark sker av extern entreprenör. På 
gatumark övervakar och sköter bolaget driften åt Tekniska 
förvaltningens cirka 700 bilplatser.   

Under 2014 har bolaget blivit av med Asplyckans mark-
parkering på grund av exploatering av marken. Bolaget 
har fortsatt upprustningen av befintliga parkeringsan-
läggningar vilket bland annat inneburit energibesparingar 
genom ny belysning. Utvecklingen mot en kraftigt ökad 
marknad för SMS- och Appbetalning och en motsvarande 
minskning av kontanter som betalningsmedel har fortsatt. 
Under 2014 har även uppstart av nytt parkeringsdäck på 
Kungsbron skett, vilket när bygget står klart under 2015 
ger 100 nya p-platser. 

Bolaget står inför en etableringsfas med flera planerade 
nyinvesteringar framöver. Bolaget har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige att tillsammans med Tekniska 
nämnden införa ett parkeringsledningssystem samt att ta 
fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. 

Medelantalet anställda har under året varit 18 (17) 
stycken. 
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Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till +8,8 
mnkr jämfört med +8,1 mnkr 2013. Trots bortfallet av 
Asplyckans p-platser och sedan 5 år oförändrad prisnivå 
ökade omsättningen med 0,2 mnkr till 32,2 mnkr, främst 
tack vare hög beläggning. Rörelsekostnaderna har minskat 
med 0,6 mnkr jämfört med 2013 beroende på litet under-
hållsbehov av markparkeringarna. 

Bolaget har för 2014 lämnat koncernbidrag till moderbo-
laget Borås Stadshus AB med 9,1 mnkr.

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat 2014 innebär att resultatkravet, den av 
Kommunstyrelsen godkända budgeten på +4,3 mnkr, har 
uppnåtts. En anledning till den stora budgetavvikelsen 
är minskade verkliga kapitalkostnader till följd av senare-
lagda investeringar.   

Industribyggnader i Borås AB 

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 27,0 23,2 18,5

Res efter finansnetto 6,0 6,2 3,7

Avkastning eget kapital, % 11,4 11,4 6,6

Balansomslutning 139,6 164,8 256,9

Soliditet, bokförd, % 37,8 33,0 21,8

Investeringar 3,9 24,0 96,6

”Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla 
lämpliga industrilokaler för näringslivets behov samt 
utbildningslokaler. Bolaget vara ett komplement till 
det utbud som finns på orten och vara ett redskap för 
okonventionella lokallösningar.”

Bakgrund

Industribyggnader i Borås AB: s uppgift är enligt bolag-
sordningen att förvärva, förvalta och sälja industrifastig-
heter. Syftet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler 
för näringslivets behov samt utbildningslokaler. Bolagets 
verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av 
exploaterad mark för industri eller annat ändamål. Bolaget 
ska vara ett komplement till det utbud som finns på orten 
och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. 
Bolaget förvärvade hösten 2011 dotterbolaget Industri-
byggnader i Borås 2 AB och fastigheten Vinddraget 1. Vid 
utgången av 2014 ägde bolagen fastigheter och företags-
center i fyra områden i Borås; Vulkanus 16, Hästen 3, 
Ryavallen 5 samt Vinddraget 1 och 4. 

Bolagets fastighetsbestånd har gått från att ursprungligt 
avse stöd för industrietableringar till att huvudsakligen 
förse offentliga verksamheter med verksamhetslokaler. Bo-
lagets långsiktiga mål är att vid rätt affärsmöjlighet avyttra 
dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB.

Verksamheten under året

Industribyggnader i Borås AB har utvecklat och förändrat 
kvarteret Vulkanus 16 i samband med att Textilhögskolan 
och andra hyresgäster flyttat till Simonsland. Ombyggna-
den, som är den största som bolaget genomfört, har slut-
förts vid årsskiftet 2014/15. Sociala omsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen är 
nu hyresgäster i fastigheten. Under året har bolaget även 
påbörjat ombyggnaden av Vinddraget på Viared, för att 
anpassa till nya hyresgäster i maj 2015.

Industribyggnader i Borås AB har under året förberett 
för det av Kommunfullmäktige beslutade kongresshuset. 
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Under 2015 kommer ett nytt dotterbolag att bildas, vilket 
kommer att förvärva kårhusfastigheten Eolus 6 av Borås 
Stad. Byggnationen förväntas starta under hösten 2015.

Dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB har under 
2014 tecknat avtal med ny hyresgäst från och med maj 
2015 avseende Vinddraget på Viared. Den av fullmäktige 
godkända ombyggnaden och hyresgästanpassningen har 
påbörjats under slutet av 2014. 

Bolaget har inga anställda. Genom avtal tillhandahåller 
och fakturerar Borås Stad för VD, administration och 
teknisk förvaltning. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning 
och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala princi-
per som bolaget/bolagen har att verka inom.

Ekonomi

Omsättningen minskade under 2014 med närmare 5 
mnkr till 18,5 mnkr beroende på planerat hyresbortfall till 
följd av Vulkanusombyggnaden. Koncernen Industribygg-
nader i Borås AB redovisar trots detta ett resultat för 2014 
på +3,7 mnkr (4,0). Bolagets kraftiga investeringsvolym 
ökar låneskulden och påverkar soliditeten som minskar till 
22 % (32 %).  Denna utveckling förstärks vid kommande 
investering i kongresshus. Den ekonomiska ställningen i 
bolaget är trots detta fortsatt stark.

Bolaget har för 2014 lämnat koncernbidrag till moderbo-
laget Borås Stadshus AB med 1,7 mnkr.

Bolaget följer från och med 2014 det nya redovisningsre-
gelverket K3, och har därför korrigerat jämförelseåret 2013 
enligt K3 för att få en så kallad ingångsbalansräkning per 
2014-01-01. Omräkningen av 2013 gav en resultateffekt 
på +1,7 mnkr (2,2 mnkr före skatt), beroende på att an-
läggningstillgångarna efter ändringen skrivs av på längre 
avskrivningstid. 

Avkastningskrav och finansiella mål

Avkastningskravet var för 2014 nedjusterat till 3 % och 
budgeterat resultat till 1,7 mnkr, eftersom investeringen på 
Vulkanus drar ner resultatet under ombyggnadsperioden. 
Utfallet blev 6,6 % vilket är i nivå med det ”normala” 
avkastningskravet på 3 års sikt, 6-7 %. Soliditeten uppgår 
vid årsskiftet till 22 % jämfört med det uppsatta målet 20-
25 %. Kraven på såväl avkastning som soliditet uppfylls 
således av koncernen Industribyggnader i Borås.

BoråsBorås TME AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 3,3 4,7 5,6

Res efter finansnetto -13,7 -14,8 -15,7

Balansomslutning 15,2 17,2 18,6

Soliditet, bokförd, % 0,7 0,6 0,5

Investeringar - 0,8 -

”Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och 
upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för 
turism, möten och evenemang.”

Bakgrund

BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet (ge-
nom BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening) samägt 
bolag (91/9 %). Bolaget har till föremål att svara för en 
organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för 
att marknadsföra Borås som besöksort för turism, möten 
och evenemang, och att verka för att staden upplevs som 
en attraktiv destinationsort med gott värdskap.

BoråsBorås TME AB har som mål att förstärka bilden 
över kännedom och positiv uppfattning om Borås utanför 
kommunens gränser, samt att öka de turistekonomiska ef-
fekterna och skapa fler besöksmål för fler målgrupper.

Verksamheten under året

BoråsBorås TME ABs långsiktiga strategi är att gå från 
enbart marknadsföringsfunktion till en mer stöttande 
funktion med samarbetspartners och vara med och 
påverka innan och efter besöket eller mötet. Bolaget har 
inga egna arrangemang eller reseanledningar utan arbetar 
för att paketera utbudet på platsen och med marknadsbe-
arbetning ge ett intressantare utbud av Borås som be-
söksort. Bolaget har under året bland annat varit delaktiga 
i projektet No Limit – Sveriges första storskaliga street art 
festival, samt arbetat med positionering av Textilstaden 
Borås. Bolaget har även drivit idégrupper för att utveckla 
befintliga och hitta nya reseanledningar. I grupperna 
samlas privata aktörer med kommunens politiker och 
tjänstemän. 

BoråsBorås TME AB har under året även fortsatt arbeta 
med planeringen inför kommande kongresshusbygge. Bo-
laget kommer under 2015 att bilda ett dotterbolag, vilket 
har till syfte att säkra funktionaliteten av det nya kon-
gresshuset och hyra ut det till entreprenör på marknaden.

Medelantalet anställda har under året varit 15 st (14).
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Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom.

Ekonomi

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster 
på -15,7 mnkr, jämfört med -14,8 för 2013. Bolaget är 
beroende av koncernbidrag för sin verksamhet samt de 1,5 
mnkr som BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening 
bidrar med. 

Bolaget har för 2014 erhållit koncernbidrag från moderbo-
laget Borås Stadshus AB med 15,8 mnkr.

Avkastningskrav och finansiella mål

Då bolaget är helt beroende av koncernbidrag ställer Kom-
munfullmäktige inga avkastningskrav eller finansiella mål 
på bolaget, utan istället har bolaget att uppfylla den av 
Kommunstyrelsen godkända budgeten. Bolagets resultat 
2014, -15,7 mnkr, är samma som det budgeterade resulta-
tet. 

Borås Stad Textile Fashion Center AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning - 0,7 1,9

Res efter finansnetto - 0* -7,8

Balansomslutning - 7,0 12,0

Soliditet, bokförd, % - 2,2 1,2

Investeringar - 2,0 0,9

*  i resultatet 2013 ingick driftbidrag från Borås Stad med  
2,7 mnkr.

”Bolaget ska utveckla och samordna infrastruktur och 
stödja de olika verksamheterna inom Textile Fashion 
Center i Simonsland. Centrumet är avsett att bli en 
samverkansmiljö där Högskolan, Borås Stad och nä-
ringslivet samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön 
till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i 
Boråsregionen”

Bakgrund

Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF AB) tillkom 
i stadshuskoncernen 2013. Föremålet för bolagets verk-
samhet är att utgöra ett resurscentra för all verksamhet i 
Simonsland genom att ansvara för administration, service 
och infrastruktur i Simonslands gemensamma funktioner 
och marknadsföra och utveckla centret ”Textile & Fashion 
Center”. Bolaget ska också skapa förutsättningar för olika 
aktörer att utveckla verksamhetsidéer inom vetenskap, 
kultur, innovation och handel, och verka för att aktörerna 
inom detta område möts, samarbetar och länkas samman. 
Syftet är att stärka innovationsmiljön till gagn för tillväxt, 
förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen.

Verksamheten under året

BSTF AB har under året verkat för att Textile Fashion 
Center ska bli den samverkansmiljö som är avsikten. Alla 
verksamheter finns nu på plats och i maj 2014 hölls stor 
gemensam invigning av ”huset” som genererade 15 000 
besök under tre dagar. I Textile Fashion Center samlas 
verksamheter som utgör en kunskapsbank med allt från 
utbildningar till expertkompetens och forskning i fram-
kant. Ett hundratal konferenser har hållits i bolagets 
konferenslokaler. Textile Fashion Center skapar uppmärk-
samhet i Sverige och även ute i Europa. De allra största ny-
hetstidningarna i landet har uppmärksammat det som sker 
i Borås, bland annat Dagens Industri och Dagens Nyheter.

Medelantalet anställda har under året varit 3 st (2).
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Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom.

Ekonomi

Bolaget är ett underskottsbolag och kommer att vara i 
behov av koncernbidrag eller annat tillskott för att täcka 
verksamhetens kostnader. Resultatet 2014 blev -7,8 mnkr. 
Under 2014 har bolaget inte finansierats med några bidrag 
utöver kommunalt bidrag. 

Bolaget har för 2014 erhållit koncernbidrag från moderbo-
laget Borås Stadshus AB med 7,8 mnkr.

Avkastningskrav och finansiella mål

Då bolaget är helt beroende av tillskott ställer Kommun-
fullmäktige inga avkastningskrav eller finansiella mål på 
bolaget, utan istället har bolaget att uppfylla den av Kom-
munstyrelsen godkända budgeten. Utfallet är 1,8 mnkr 
sämre än bolagets budget för 2014 på -6,0 mnkr. Främst 
beror avvikelsen på att budgeterade externa bidrag inte 
erhölls för 2014 samt att Textile Fashion Centers invigning 
inte var med i bolagets budget. 

Bostadsföretagen
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 
fem bostadsföretag, som verkar i de tidigare kommu-
nerna. Organisationen med fem separata bolag är således 
historiskt betingad. Från och med 1995 är de dåvarande 
bostadsstiftelserna ombildade till aktiebolag.

Totalt omsatte bostadsföretagen 609 mnkr (579) med ett 
resultat efter finansiella poster på +27,5 mnkr (+44,0). 
Hyresbortfall har negativt påverkat resultatet med 10,9 
mnkr (10,5). Av antalet lägenheter, som under året ökat 
från 8 958 st till 8 996, var 50 st eller 0,6 % outhyrda vid 
årsskiftet. Vid föregående årsskifte var 99 lägenheter eller 
1,1 % vakanta. Den bokförda soliditeten uppgick vid års-
skiftet till i genomsnitt 8,4 % (7,8). Den justerade solidite-
ten, där hänsyn tas till fastigheternas bedömda marknads-
värden, är 35 % (34) för bostadsbolagen sammantaget.

Generellt sett har Borås Stads bostadsbolag höga belå-
ningsgrader och stora underhållsbehov. Lönsamheten är i 
flera fall ansträngd, men underlättas sedan några år tillba-
ka av låga marknadsräntor och låg vakansgrad. Marknads-
läget har möjliggjort relativt stora underhållsinsatser. Årets 
resultat är jämfört över tiden bra, men klart lägre än 2013. 
Avvikelsen beror på stor effekt för AB Bostäder av de nya 
redovisningsreglerna K3 vilket medförde ett stort positivt 
resultat vid bolagets omräkning av resultatet för 2013. De 
stora behoven av underhåll och nyproduktion för att möta 
den stora efterfrågan ställer stora krav på lönsamhet och 
finansiering för bostadsbolagen framöver. 

Från och med 2014 gäller nya redovisningsregler. AB 
Bostäder har att följa det mer omfattande regelverket K3, 
medan de övriga fyra bostadsbolagen är så små att Borås 
Stad bestämt att de följer det förenklade regelverket K2.

I Borås Stads budget för 2015 ges bostadsbolagen ett 
antal uppdrag. Bostadsbolagen ska verka för att det finns 
trygghetsbostäder i olika delar av kommunen. Bostads-
bolagen ska även underlätta för hyresgäster att ombilda 
fastigheter till bostadsrätter eller ägarlägenheter, samt vid 
nybyggnation beakta möjligheten att bygga flerfamiljshus 
med grundkonstruktion i trä. Utöver dessa uppdrag har 
AB Bostäder egna uppdrag vilka framgår nedan i deras 
avsnitt.
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Bostadsbolagen nyckeltal Bostäder Fristad Sandhult Toarp Viskafors S:a 2014 S:a 2013
Riket 

2013*

Lönsamhet         

Resultat efter finansnetto, tkr 22 364 -1 173 2 122 -251 4 478 27 540 43 860  

Resultat efter finansnetto, kr/kvm totyta 43 -33 114 -9 111 43 68  

Direktavkastning fastigheter, bokfört värde % 7,2 9,0 4,6 4,7 5,3 6,8 6,9 7,1

Direktavkastning fastigheter, justerat värde % 4,1 3,8 3,9 3,6 5,0 4,1 4,2  

Räntabilitet på eget kapital % 10,5 -6,1 7,3 -1,8 15,0 9,0 8,0 5,8

Finansiell balans         

Balansomslutning tkr 2 729 241 176 235 191 871 148 448 389 203 3 634 998 3 334 643  

Soliditet %, bokförd 7,8 11,0 15,2 9,5 7,7 8,4 7,8 26,3

Soliditet %, justerad mdsvärden 37,4 38,1 25,1 25,7 12,6 34,8 34,0  

Belåningsgrad %, bokförd 86 83 83 88 91 86 87 74

Avskrivningar byggnader % 2,2 2,1 1,3 1,6 1,4 2,0 2,0 1,9

Finansiering         

Räntekostnader kr/m2 97 85 154 101 154 101 106  

Genomsnittlig låneränta % 2,2 2,7 1,9 2,2 1,8 2,2 2,5 3,0

Operativa nyckeltal         

Driftnetto, kr/m2 353 216 470 244 510 354 328 318

Underhåll och reparationer kr/m2 245 232 173 334 259 247 232 268

Marknadsmässiga nyckeltal         

Antal bostadslägenheter 7 327 542 220 402 505 8 996 8 958  

Antal outhyrda lägenheter 46 2 0 1 1 50 99  

Andel outhyrda lägenheter % 0,6 0,4 0,0 0,2 0,2 0,6 1,1  

Hyresbortfall lägenheter och lokaler tkr 9 700 131 400 219 433 10 883 10 529  

Hyresbortfall bostäder % 1,3 0,5 3,3 0,4 0,9 1,3 1,3 0,6

Hyresbortfall lokaler % 2,5 0,0 0,2 0,7 1,2 2,0 2,1 3,2

Medelhyra lägenheter kr/m2 966 760 995 911 877 947 912  

Bokfört värde fastigheter/m2 4 893 2 396 10 244 5 158 9 542 5 579 5 135 4 487

* Riket avser SABO-genomsnitt för bolag i kommuner över 75 000 invånare.
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AB Bostäder i Borås

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 457,7 475,4 500,9

Res efter finansnetto 9,5 34,0 22,4

Avkastning eget kapital, % 5,6 18,5 10,9

Direktavkastning, % - 4,0 4,1

Balansomslutning 2 243,1 2 530,1 2 729,2

Soliditet, bokförd, % 7,6 7,8 7,8

Soliditet, justerad, % - 36,3 37,4

Investeringar 335,8 512,6 279,0

”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande 
av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostads-
försörjningen i Borås Stad.”

Bakgrund

Bolagets uppgift är enligt bolagsordningen att inom 
Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
och därtill hörande kollektiva anläggningar. Syftet är att 
främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska 
erbjuda stadens invånare ett varierat utbud av lägenheter. 
Verksamheten ska också bidra till en positiv utveckling av 
kommunen.

AB Bostäder är med sina drygt 7 300 lägenheter en helt 
dominerande aktör på bostadsmarknaden i Borås. Verk-
samheten är koncentrerad till Borås centralort. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Verksamheten under året

Behovet av fler hyresrätter är stort och AB Bostäder är 
inne i ett mycket expansivt skede med flera färdigställda, 
pågående och planerade nybyggnationer. 

Vid årsskiftet 2013/2014 stod ytterligare 66 nya student-
lägenheter klara i kvarteret Simonsland. Därefter har 
bolaget totalt 160 nya studentlägenheter fördelade i 3 
nybyggda hus i kvarteret. 

Under sommaren skedde inflyttning i 42 nybyggda lä-
genheter i kvarteret Södervallen på Trandared. I början av 
2014 påbörjades nedmonteringen av 3 byggnader på Ryds-
gatan i Brämhult, vilka ersätts med 3 nybyggda moderna 
hus på totalt 57 lägenheter som är klara för inflyttning 
sommaren 2015. Efter inflyttning kommer det återstå-
ende huset i området att nedmonteras och på den platsen 
kommer det att byggas 11 cityradhus som med förväntad 
inflyttning sommaren 2016. 

Studentlägenheterna på Tunnlandsgatan på Hässleholmen 
har tömts. Båda byggnaderna kommer  att byggas på med 
två våningsplan och dessutom byggas befintliga lägenheter 
om med nybyggnadsstandard.  På Spinnaren på Norrby 
har 4 våningsplan frigjorts när olika föreningar som tidi-
gare har hyrt lokalerna flyttat. Bolaget har valt att bygga 
om dessa våningsplan och till höststarten 2015 kommer 
där att finnas ca 60 nya studentlägenheter.

Den 19 februari 2014 beslutade Hyresmarknadskommit-
tén om ett tvåårigt avtal mellan bolaget och Hyresgästför-
eningen som innebar en hyreshöjning med 2,5 % från 1 
mars samt en höjning från 1 januari 2015 med 0,5 %. 

Bolaget har under året avyttrat sitt dotterbolag Klätterro-
sen Holding AB. 

Under året har två större bränder skett i bolagets bygg-
nader runt Hulta Torg. Händelserna har inneburit extra 
kostnader för bolaget samt stor oro bland de boende i 
området. 

Bolaget har under året lagt ned ett omfattande arbete på 
att säkerställa övergången till det nya redovisningsregelver-
ket K3, vilket innebär att bolagets fastigheter skrivs av på 
fler olika komponenter än tidigare. En effekt för bolaget är 
att delar av det som tidigare kostnadsfördes som underhåll 
nu hamnar som tillgång i balansräkningen.

Bolaget har under året haft i medeltal 114 anställda (117). 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 22,4 
mnkr, jämfört med budgeterade 15,0 mnkr och 2013 års 
34,0 mnkr. 

Bolaget följer från och med 2014 det nya redovisningsre-
gelverket K3, och har därför korrigerat jämförelseåret 2013 
enligt K3 för att få en så kallad ingångsbalansräkning per 
2014-01-01. Omräkningen av 2013 gav en resultateffekt 
på +18,2 mnkr (23,3 mnkr före skatt), beroende på att 
det som tidigare kostnadsfördes som underhåll nu till del 
hamnar som tillgång i balansräkningen.

Bolagets förhållandevis höga resultat för 2013 och 2014 
förklaras till stor del av de nya redovisningsreglerna. Förut-
om effekterna av K3 kännetecknas AB Bostäders resultat 
2014 av högre intäkter till följd av fler nya lägenheter, 
låg vakansgrad, låga räntekostnader samt lägre uppvärm-
ningskostnader till följd av den milda vintern. Resultatet 
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har dock påverkats negativt av ökade reparationskostna-
der föranlett av vattenskador, bränder och skadegörelse. 
Dessutom har bolagets resultat möjliggjort extra planerade 
reparationer under året.    

Av antalet lägenheter på 7 327 st var 46 st (91) eller 0,6 % 
(1,2) outhyrda vid årsskiftet. 

Bolaget har ett fastighetsbestånd som kraftigt överstiger 
de bokförda värdena. Bolaget bedömer marknadsvärdet på 
fastigheterna till totalt 4 542 mnkr, jämfört med bokfört 
värde på 2 559 mnkr. Det innebär att den justerade solidi-
teten är cirka 37 % jämfört med 7,8 % i bokförd soliditet. 

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat 2014 är 7,4 mnkr bättre än godkänd 
budget, och över fullmäktiges avkastningskrav för 2014 
för avkastning på eget kapital (6-7 %) med ett utfall på 
10,9 %. 

Bolaget har även marknadsmässiga avkastningsmått. 
Utfallet på direktavkastning, vilket mäter driftnettot 
(intäkter minus kostnader för drift och underhåll) i förhål-
lande till fastigheternas marknadsvärden, är på 4,1 % för 
2013 vilket är något under kravet på 4,4 %. 

Bolagets höga investeringstakt de senaste åren påver-
kar den bokförda soliditeten, och vid årsskiftet uppgick 
bokförd soliditet till 7,8 %, i paritet med målet på 8 %. 
Avseende finansiell ställning mäts bolaget även på justerad 
soliditet där hänsyn tagits till marknadsvärden i fastig-
hetsbeståndet. Det justerade soliditetskravet på 35 % är för 
närvarande uppfyllt, med en bedömd justerad soliditet på 
37 %. 

Ökad skuldsättning till följd av nyinvesteringar och stort 
underhållsbehov påfrestar såväl resultat och soliditet, och 
innebär ekonomiska utmaningar för bolaget framöver. I 
Borås Stads budget 2015 ges bolaget uppdraget att se över 
utförsäljning av delar av fastighetsbeståndet för att frigöra 
kapital för kommande investeringar. Bolaget uppdras även 
att fortsätta med omdaningen av Hässle torg.

Fristadbostäder AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 27,5 26,2 27,2

Res efter finansnetto -2,7 0,4 -1,2

Avkastning eget kapital, % - 1,6 -

Balansomslutning 98,6 113,1 176,2

Soliditet, bokförd, % 22,5 19,8 11,0

Soliditet, justerad, % - 49,8 38,1

Investeringar 8,0 18,4 66,5

”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande 
av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostads-
försörjningen i Borås Stad.”

Bakgrund

Fristadbostäder AB: s uppgift är enligt bolagsordningen 
att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs-
lägenheter och därtill hörande kollektiva anläggningar. 
Syftet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Bolagets verksamhet är koncentrerad till f d Fristads kom-
mun, med fastigheter i Fristad och Borgstena. Antalet 
bostäder är 542 samt 14 lokaler.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Verksamheten under året

Bolaget har under det gångna året färdigställt de första 22 
lägenheterna i den stora nyproduktionen av två sjuvå-
ningshus i trä, vilket ger 44 stycken nya lägenheter på Ås-
bovägen i centrala Fristad. Byggstarten skedde i april 2013 
och första inflyttning skedde i december 2014. Under april 
2015 väntas hela nyproduktionen vara klar. Bygget har 
uppmärksammats stort som en modern hållbarhetssats-
ning i trä. 

Bolaget har även genomfört stora underhållsinsatser under 
2014. Under hösten drogs ett projekt igång med renovering 
av 270 badrum, ett projekt som sträcker sig över 3 år. Ett 
annat stort projekt som påbörjades i slutet av året är reno-
vering av centrumhuset i Fristad som får nytt klimatskal 
samt ny mekanisk ventilation och solceller på taket. 
Centrumhusets renovering väntas klar till sommaren 2015. 
Under året har även omfattande asfalteringsarbete utförts 
på vid bolagets största bostadsområde, Prästaskogen.

Totalt har 7,3 mnkr satsats under 2014 på underhåll, och 
66,2 mnkr har investerats och ligger i bokslutet som pågå-
ende nyanläggning. 
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Stora delar av bolagets fastighetsbestånd är 50 år eller 
äldre vilket medför att underhållsplanen är omfattande för 
lång tid framöver. 

Hyrorna höjdes den 1 april 2014 med 26 kr/kvm.

Medelantalet anställda har under året varit 12 stycken 
(12).

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick 2014 till 
-1,2 mnkr, jämfört med +0,4 mnkr för 2013. Bolaget har 
en god efterfrågan med små hyresbortfall, 130 tkr (67). 
Det negativa resultatet var budgeterat, då bolaget plane-
rade med en stor underhållssatsning 2014.  

Bolagets balansräkning ändrar för närvarande kraftigt 
utformning. Från att ha enbart äldre fastigheter med låga 
bokförda värden tillförs nu balansräkningen nyproduktion 
och stora förbättringsinsatser på tillgångssidan, och detta 
lånefinansieras till största delen vilket innebär en påverkad 
soliditet för bolaget. 

Under 2013 genomfördes marknadsvärderingar av fastig-
hetsbeståndet vilka visar att bolaget har marknadsvärden 
som kraftigt överstiger de bokförda värdena. Det beror på 
det äldre fastighetsbeståndet med låga bokförda värden.  
Bolaget har en bedömd justerad soliditet på cirka 38 % 
(50) vid årsskiftet. 

Bolaget följer från och med 2014 det förenklade redo-
visningsregelverket K2. Uppskjuten skatteskuld/fordran 
redovisas inte i en K2-balansräkning. För bolaget har det 
inneburit att det ingående egna kapitalet har korrigerats 
ned med 1,9 mnkr vilket får effekt i försämrad soliditet.

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat efter finansiella poster 2014 ligger i nivå 
med godkänd budget. Kommunstyrelsen godkände en 
underbalanserad budget, då bolagets underhållsbehov an-
sågs viktigt att inte eftersätta. Bolaget har en genom åren 
stabil finansiell ställning med hög soliditet. De senaste 
årens svaga resultat tillsammans med pågående nyinveste-
ring försämrar dock soliditeten. Därför är det av vikt att 
bolaget framöver kan nå en högre vinstnivå i enlighet med 
Kommunfullmäktiges framtida krav. 

AB Sandhultsbostäder

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 14,6 14,9 16,7

Res efter finansnetto 1,8 1,7 2,1

Avkastning eget kapital, % 8,7 7,9 7,3

Balansomslutning 142,4 177,5 191,9

Soliditet, bokförd, % 14,4 12,3 15,2

Soliditet, justerad, % - 23,4 25,2

Investeringar 4,7 30,9 17,5

”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande 
av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostads-
försörjningen i Borås Stad.”

Bakgrund

AB Sandhultsbostäders uppgift är enligt bolagsordningen 
att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs-
lägenheter och därtill hörande kollektiva anläggningar. 
Syftet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Bolagets verksamhet är koncentrerad till f d Sandhults 
kommundel med fastigheter i Sandared, Sandhult och 
Sjömarken. Antalet bostäder är 220 samt 19 lokaler.  

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Verksamheten under året

Befolkningsutvecklingen är stark inom Sandhultsbostä-
ders upptagningsområde, och efterfrågan på bostäder är 
mycket hög. Uthyrningsläget för bolaget är fortsatt bra.  

Bolaget har under året färdigställt ombyggnaden av det 
särskilda boendet på Sanderökroken 2 och inflyttning 
skedde i april 2014. Under året har fastigheten Alingsås-
vägen 5, vilken förvärvades i slutet av 2013 med tillträde 
under 2014, rivits med syfte att bygga ett nytt hus med 
12-15 lägenheter. Företaget har under året tagit fram 
en underhållsplan. I takt med att bolagets relativt unga 
bestånd blir äldre uppstår ett behov av att ha en plan för 
det framtida underhållet. Reparationer och underhåll har 
under 2014 utförts för 3,2 mnkr, vilket ligger i linje med 
budgeten. Arbetet med att få till en detaljplan för Räve-
skalla 1:25 i Sjömarken fortsätter, dock har ingen plan 
kunnat fastställas än.

Hyrorna för 2015 höjs med 1,0 % från 1 januari. För 2014 
var motsvarande höjning 1,7 %.
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Verkställande direktör är bolagets enda anställde. Såväl 
teknisk som ekonomisk förvaltning köps in.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har och verka inom. 

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till +2,1 
mnkr jämfört med +1,7 mnkr 2013. 

Bolaget har jämfört med både budget och föregående år 
haft högre intäkter, bland annat beroende på att 2014 är 
första hela året med hyresintäkter för nyproduktionen 
på Alingsåsvägen 4. Hyresbortfall har negativt påverkat 
resultatet med 0,4 mnkr (0,3). Vid bokslutstillfället var 
0 st (5) lägenheter outhyrda. Ny- och ombyggnationer har 
inneburit högre avskrivningskostnader. Det har även lagts 
mer pengar på underhåll än föregående år.  Räntekostna-
derna är i nivå med 2013 trots ökad skuldvolym, tack vare 
det låga ränteläget.

Bolagets resultat påverkas av en relativt sett låg avskriv-
ningsprocent, samt ett ungt fastighetsbestånd som hittills 
inte haft så stora underhållsbehov.

Under 2013 genomfördes marknadsvärderingar av fastig-
hetsbeståndet vilka visar att bolaget har marknadsvärden 
som överstiger de bokförda värdena. Med hänsyn taget till 
detta har bolaget en justerad soliditet på cirka 25 % vid 
årsskiftet.

Bolaget följer från och med 2014 det förenklade redo-
visningsregelverket K2. Uppskjuten skatteskuld/fordran 
redovisas inte i en K2-balansräkning. För bolaget har det 
inneburit att det ingående egna kapitalet har korrigerats 
upp med 5,3 mnkr vilket påverkar soliditeten positivt och 
avkastningen på eget kapital negativt.

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat efter finansiella poster 2014 är 1,4 mnkr 
bättre än bolagets försiktigt lagda budget. Det innebär att 
resultat- samt avkastningskravet på eget kapital uppfyllts. 
Soliditeten ligger i nivå med det uppställda målet. 

Det är viktigt att bolaget når en stabil vinstnivå framöver 
för att klara kommande nyproduktion, underhåll och 
på sikt även höjda räntor, och Kommunfullmäktige har 
därför höjt avkastningskraven framöver. 

AB Toarpshus

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 23,9 25,4 25,8

Res efter finansnetto 2,3 3,5 -0,3

Avkastning eget kapital, % 23,5 28,1 -

Balansomslutning 151,6 152,3 148,4

Soliditet, bokförd, % 6,5 8,3 9,5

Soliditet, justerad, % - 24,4 25,7

Investeringar 20,5 23,0 0,8

”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande 
av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostads-
försörjningen i Borås Stad.”

Bakgrund

AB Toarpshus uppgift är enligt bolagsordningen att inom 
Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
och därtill hörande kollektiva anläggningar. Syftet är att 
främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Bolagets verksamhet är koncentrerad till f d Dalsjöfors 
kommun med fastigheter i Dalsjöfors, Målsryd, Äspered, 
Dannike, Gånghester och Rångedala. Bolaget har 402 
lägenheter och 25 lokaler. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Verksamheten under året

2014 kännetecknas av stora underhållsåtgärder, planerade 
men också akuta icke planerade åtgärder. Reparationer och 
underhåll har utförts för 9,5 mnkr vilket är 3 mnkr mer 
än budgeterat. Vattenledningsbyte har skett på Alpros-
vägen 4 och 5-7, Näckrosvägen 2-4 och Storgatan 45. 
Dessutom har takbyte utförts på två hus på Skogsstigen 4 
och 6 i Rångedala. Underhållsbehovet är stort i bolagets 
fastighetsbestånd, och stora underhållsinsatser är att vänta 
även framöver.

Bolaget håller på med ombyggnad av del av Dalhem från 
förskolelokaler till lokaler för äldreomsorgen samt lokaler 
för kommunens rehab- och hemtjänstpersonal. Dessutom 
renoveras sju lägenheter för trygghetsboende i samma 
husdel.

Bolaget upplåter cirka 25 lägenheter i Dannike till Migra-
tionsverket. 

Hyran höjdes 1 april 2014 med i snitt 2,66 %. För 2015 
pågår förhandlingar. 
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Verkställande direktör är bolagets enda anställde. Såväl 
teknisk som ekonomisk förvaltning köps in.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -0,3 
mnkr jämfört med 3,5 mnkr 2013. De stora reparations- 
och underhållsinsatserna förklarar helt resultatförsäm-
ringen. Räntekostnaderna påverkar resultatet positivt med 
0,6 mnkr jämfört med 2013. Bolaget har en fortsatt låg 
vakansgrad. Hyresbortfall har negativt påverkat resultatet 
med 219 tkr (150 tkr). Vid årets slut var 1 lägenhet (1) 
outhyrd. 

Under 2013 genomfördes marknadsvärderingar av fastig-
hetsbeståndet vilka visar att bolaget har marknadsvärden 
som överstiger de bokförda värdena. Med hänsyn taget till 
detta har bolaget en justerad soliditet på cirka 26 % vid 
årsskiftet.

Bolaget följer från och med 2014 det förenklade redo-
visningsregelverket K2. Uppskjuten skatteskuld/fordran 
redovisas inte i en K2-balansräkning. För bolaget har det 
inneburit att det ingående egna kapitalet har korrigerats 
upp med 1,7 mnkr vilket får effekt i förbättrad soliditet.

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets negativa resultat 2014 innebär att budgeten på 
0,4 mnkr inte nåtts, och därmed inte heller Kommunfull-
mäktiges avkastningskrav för 2014 för avkastning på eget 
kapital (4 %). Soliditetsmålet på 7 % (9 % på 3 års sikt) 
nås, men förbättringen mot föregående år beror helt på 
K2-effekten. 

Kommunstyrelsen konstaterar, liksom i samband med 
godkännandet av bolagets budget för 2015, att bolaget 
har utmaningar i det stora underhållsbehovet. Trots ett 
gynnsamt ränteläge och låga vakanser har bolaget svårt att 
nå lönsamhet. Det är viktigt att bolaget arbetar aktivt med 
sin underhållsplan och hittar resultatförbättrande åtgärder. 

 

Viskaforshem AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 37,2 37,5 38,0

Res efter finansnetto 2,8 4,3 4,5

Avkastning eget kapital, % 13,9 18,9 15,0

Balansomslutning 366,6 385,0 389,2

Soliditet, bokförd, % 5,5 5,9 7,7

Soliditet, justerad, % - 11,0 12,6

Investeringar 37,8 24,7 10,0

”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande 
av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostads-
försörjningen i Borås Stad.”

Bakgrund

Viskaforshem AB: s uppgift är enligt bolagsordningen att 
inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägen-
heter och därtill hörande kollektiva anläggningar. Syftet är 
att främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Bolagets verksamhet är koncentrerad till f d Viskafors 
kommun, med fastigheter i Viskafors, Svaneholm och 
Rydboholm. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmäs-
siga principer. Bolaget har 505 lägenheter och 32 lokaler.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer

Verksamheten under året

Bolaget har under 2014 påbörjat byggnation av ny förskola 
i Rydboholm vilken kommer vara klar i slutet av 2015. 
Under 2014 har även påbörjats projektering av takbyte 
på Ryttaren, Fagerhultsvägen 5 samt Herrgårdsleken. 
Fasadpanel har bytts på Nya Vägen 1 i Viskafors, samt på 
Fagerhultsvägen 5 där den nya fasaden utgörs av cederträ. 
Under 2015 kommer troligen en standarduppdatering ske 
i form av inglasade balkonger på Ryttaren, Rydboström 
samt Sven Eriksons väg 1. Under 2014 har upphandlingen 
för detta förberetts. 

Bolagets fastighetsbestånd är överlag väl underhållet.

Bolaget har fortsatt att vara en aktiv part i utvecklingen av 
samhället i Viskafors.

Medelantalet anställda uppgick i bolaget till 5 st (5). Hy-
ran höjdes med 1,65 % från 1 april 2014, och bolaget har 
beslutat att ligga still med hyran under 2015 till följd av 
låga uppvärmnings- och kapitalkostnader.



Årsredovisning 2014 Företagens resultat och verksamhet

 143

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 

Ekonomi

Viskaforshem redovisar ett resultat efter finansiella poster 
på +4,5 mnkr, jämfört med +4,3 mnkr 2013. Resultatet är 
2,5 mnkr bättre än budgeterat resultat. Det goda resultatet 
beror främst på låga driftskostnader och låga räntekostna-
der. Gynnsamt väder samt effekt av energieffektiviseringar 
bidrar till de låga driftskostnaderna. Bolaget har en god 
efterfrågan på lägenheter med låg vakansgrad. Hyresbort-
fall har negativt påverkat resultatet med 433 tkr (315 tkr). 
Av bolagets 505 lägenheter var 1 (0) outhyrd vid årsskiftet. 

Bolagets resultat påverkas av en relativt sett låg avskriv-
ningsprocent.

Under 2013 genomfördes marknadsvärderingar av fastig-
hetsbeståndet vilka visar att bolaget har marknadsvärden 
som sett till hela fastighetsbeståndet överstiger de bok-
förda värdena. Med hänsyn taget till detta har bolaget en 
justerad soliditet på cirka 13 % vid årsskiftet.

Bolaget följer från och med 2014 det förenklade redo-
visningsregelverket K2. Uppskjuten skatteskuld/fordran 
redovisas inte i en K2-balansräkning. För bolaget har det 
inneburit att det ingående egna kapitalet har korrigerats 
upp med 2,6 mnkr vilket påverkar soliditeten positivt och 
avkastningen på eget kapital negativt.

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets goda resultat efter finansiella poster 2014 innebär 
att fullmäktiges avkastningskrav för avkastning på eget ka-
pital (9 %) har uppnåtts. Resultatet förbättrar soliditeten, 
som dock är fortsatt låg. Bolaget har en hög belåningsgrad 
och är starkt räntekänsliga.  

Det är positivt, och nödvändigt, att bolaget bygger ett 
resultat och stärker soliditeten i tider av låg marknadsränta 
och låga vakanser. Det är också viktigt att bolaget aktivt 
arbetar för att minska en kommande räntekänslighet. 

Övriga företag

Borås Lokaltrafik AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 155,0 156,4 159,0

Res efter finansnetto 15,7 19,4 18,5

Avkastning eget kapital, % 62,1 43,5 30,1

Balansomslutning 119,1 105,5 93,6

Soliditet, bokförd, % 21,2 42,4 65,7

Investeringar 12,9 0,2 1,5

”Syftet med bolagets verksamhet är att med ett effektivt 
resursutnyttjande bedriva en serviceinriktad och kund-
orienterad kollektivtrafik.”

Bakgrund

Borås Lokaltrafik AB: s verksamhet sker i huvudsak på 
entreprenad åt Västtrafik avseende stadstrafiken i Borås. 
Bolaget idkar även uthyrning av lokaler och uppställnings-
platser.

Under 2013 förlorade bolaget den nya upphandlingen om 
stadstrafiken i Borås. Beslutet är överprövat och överpröv-
ningsprocessen pågår fortfarande. Avtalet löper med 9 
månaders uppsägningstid och kan som längst förlängas till 
trafikstart i ny upphandling.

Verksamheten under året

Bolaget har under året kört stadstrafiken i Borås, vilket 
omfattar stadslinjerna 1-8 och lokallinjerna 10-16 samt 
30-40. De bedrivs på uppdrag av Västtrafik AB. Denna 
trafik omfattar 94% av Borås Lokaltrafik AB: s totala 
verksamhet. Resandet har ökat med 1,7 % under året vil-
ket påverkat resultatet positivt. 94 % av total produktion i 
stadstrafiken har producerats med fordonsgas. 

Bolagets framtida utveckling beror till stora delar på ut-
vecklingen av pågående överprövningsprocess.

Medelantalet anställda uppgick i bolaget till 196 st (191).

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 
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Ekonomi

Borås Lokaltrafiks resultat för 2014 blev +18,5 mnkr. Fö-
regående års resultat uppgick till 19,4 mnkr men innehöll 
engångsåterbetalning från Fora på 3,0 mnkr. Det ökande 
resandet 2014 har bidragit till högre intäkter än budgete-
rat. 

Västtrafik tar enligt gällande avtal över gasfordonen vid 
en eventuell förlust av stadstrafikavtalet varför det inte 
föreligger någon restvärdesrisk i fordonsparken. 

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat innebär att fullmäktiges resultatkrav för 
2014 på +7,7 mnkr har uppnåtts. Budgeten var beräknad 
utifrån att stadstrafikavtalet inte skulle löpa under hela 
2014. 

Borås Lokaltrafik har under senare år gjort stora anpass-
ningar av sin verksamhet mot bakgrund av bl.a. förlorad 
landsortstrafik. De senaste åren har gett betydande plusre-
sultat vilket i sin tur lett till ett eget kapital för 2014 på 61 
mnkr och en soliditet som ökat från 2,07 % 2010 till 65,7 
% 2014.

I enlighet med Borås Stads budget för 2015 har bolags-
stämman beslutat att ur disponibla vinstmedel göra en 
utdelning på 15 mnkr till ägaren Borås Stad.  

Inkubatorn i Borås AB

Nyckeltal, mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 1,5 2,2 1,0

Res efter finansnetto 0,6 0,1 - 0,1

Avkastning eget kapital, % 45,5 11,1 -

Balansomslutning 8,3 8,7 6,4

Soliditet, bokförd, % 16,1 16,4 19,3

Investeringar 0,1 0,0 0,0

”Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet 
av fler företag i Boråsregionen.”

Bakgrund

Borås Stad förvärvade i början av 2012 Espira Inkubator 
AB i syfte att bolagets funktion borde säkras. Detta skulle 
bäst ske genom att bolaget fick en stabil ägare, vilket ledde 
till att Borås Stad övertog ägandet medan övriga inblan-
dade parter, Högskolan i Borås, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen skulle 
stödja bolaget genom bidrag/uppdragsersättningar. Bola-
get namnändrades under 2012 till Inkubatorn i Borås AB.

Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa fler företag 
som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Sjuhärad, 
särskilt avseende kunskapsintensiva affärsområden. Detta 
görs genom att tillhandahålla en inkubatorverksamhet för 
nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att under-
lätta den initiala utvecklingen av dessa.

Verksamheten under året

Verksamheten bedrivs inom 2 affärsområden, Modeink 
och Ink. Modeink är en inkubator med fokus mot textil 
och mode och har hela landet som upptagningsområde. 
Affärsområdet Ink riktas sig främst till entreprenörer och 
företag med teknikbaserade affärsidéer, i ett mer regionalt 
perspektiv. 

Under 2014 har ett av Inkubatorföretagen, Heliospectra 
AB, noterats på NASDAQ-börsen. Bolaget grundades 
genom ett samarbete mellan upphovsmännen och Inkuba-
torn i Borås AB och är ett exempel på hur inkubatorpro-
cessen kan fungera och bidra till ökad tillväxt.

Medelantalet anställda i bolaget uppgår till 9 st (9).

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten 
under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsord-
ning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 
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Ekonomi

Bolaget är till största del bidragsfinansierat. Största bi-
dragsgivare är Västra Götalandsregionen. Bolaget redovi-
sar ett resultat på -0,1 mnkr (0,1 mnkr). I resultatet ingår 
ett driftbidrag från Borås Stad med 0,6 (0,2) mnkr. Borås 
Stad har upprättat en kapitaltäckningsgaranti för Inku-
batorn i Borås AB som garanterar att det egna kapitalet 
minst uppgår till aktiekapitalet. 

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets budget var kraftigt underbalanserad, -1,8 mnkr, 
till följd av stor osäkerhet på främst intäktssidan. Genom 
högre intäkter och återhållsamhet på kostnadssidan har 
underskottet minskat betydligt jämfört med budget. 
Resultatet exklusive driftbidraget på 0,6 mnkr från Borås 
Stad uppgår till -0,7 mnkr. 

Bolagets soliditet ligger över det uppsatta kravet på 10 %.

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommu-
nalförbund med syfte att driva räddningstjänsten i en ge-
mensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, 
Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Borås Stad 
ägarandel är 50 %. Räddningstjänstförbundet redovisar 
ett resultat 2014 på +3,3 mnkr (+3,3 mnkr). Borås Stads 
driftbidrag 2014 till förbundet var 70,9 mnkr (69,5 mnkr).

Boråsregionen Sjuhärads  
kommunalförbund
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 
och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, 
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulrice-
hamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerade 
till förbundet. Verksamheten grundar sig på förbundsord-
ningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattnings-
vis ska förbundet; 

• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig 
tillväxtregion 

• Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärlds-
bevakning 

• Samverka med nationella organ liksom Västra Göta-
landsregionen och andra myndigheter och organisatio-
ner på regional nivå. 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat på -5,2 mnkr 
(+2,7). Borås Stads bidrag till förbundet 2014 (förbunds-
bidrag samt medlemsavgift för Navet och Medarbetarcen-
trum) var 13,5 mnkr (13,4).  
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Välfärdsbokslut

Omvärld
Ett tecken på att folkhälsan förbättrats är att medel-
livslängden ökar. I Borås var medellivslängden 79,6 för 
män och 83,4 för kvinnor i genomsnitt för åren 2009-13. 
Den senaste tioårsperioden har männens medellivslängd 
ökat med två år och kvinnornas med 1,5. Den viktigaste 
orsaken till att medellivslängden ökar är att dödlighet i 
hjärt- och kärlsjuklighet minskat. 

Det finns sociala skillnader i hälsa och hälsan har inte för-
bättrats i utsatta grupper, så som skett i befolkningen som 
helhet. Dödsorsaker som stroke, hjärtsjukdom, cancer, 
skador och alkoholrelaterade diagnoser är vanligare bland 
lågutbildade. Män och kvinnor med högre utbildning har 
mer hälsosamma vanor, än dem med lägre utbildnings-
nivå. 

Bland de indikatorer vi mäter i Borås kan man se skill-
nader mellan olika områden i staden. Dessa skillnader 
sammanfaller i viss mån med befolkningens sociala sam-
mansättning.

Ungas psykiska hälsa är idag sämre än under 1990-talet. 
Arbetslösheten är större i gruppen 16-24 år än i andra 
åldersgrupper och arbetslöshet ökar risken för psykisk 
ohälsa. Den ökar även risken för att dö i förtid på grund av 
alkoholrelaterade orsaker eller på grund av självmord. 

Västra Götalandsregionen antog under 2013 dokumentet 
Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i 
Västra Götaland. I dokumentet konkretiserar man åtgär-
der för trygga och goda uppväxtvillkor, förutsättningar för 
ökat arbetsdeltagande och åldrande med livskvalitet.

Prioriteringar i Borås
Eftersom effekterna av olika levnadsvillkor byggs på under 
ett helt liv är insatserna för att minska sociala skillnader 
i hälsa under barn- och ungdomstiden, viktiga. Barn 
och ungdomar har prioriterats i de folkhälsoinsatser som 
genomförts.

Välfärdsbokslut - indikatorer
Välfärdsbokslut har sammanställts i Borås sedan mer än 
tio år tillbaka. Data samlas in genom att använda befintlig 
statistik, samt genom årliga enkätundersökningar i årskurs 
8 och årskurs 1 på gymnasiet. Resultatet har samman-
ställts i årliga rapporter, förutom 2013, då en handlings-
plan med utgångspunkt från välfärdsboksluten formulera-
des. Våren 2015 kommer ett nytt välfärdsbokslut.
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Sammanställning nyckeltal
Delaktighet och inflytande i samhället Män Kvinnor Alla Trend 2012-14

Medlem i förening* 69 62 66 oförändrad

Har inflytande i skolan* 31 33 31 oförändrad

Ekonomiska och sociala förutsättningar
Förvärvsfrekvens 35-54 år (2012) 84 86 85 oförändrad

Eftergymnasialt utbildade 35-54 år 32 40 36 oförändrad

Har inte ekonomiskt bistånd1 i.u i.u 97 oförändrad

Barns och ungas uppväxtvillkor
Godkänt samtliga ämnen åk 9 74 80 77 oförändrad

Simkunnig** 95 93 94 trend saknas

Har socialt stöd* 87 85 85 negativ

Inte mobbad* 87 84 85 Oförändrad

Inte stress av skolarbete 63 46 55 negativ

Miljöer och produkter
Känner trygghet i skolan* 78 78 78 oförändrad

Fysisk aktivitet flera ggr/v* 81 77 80 oförändrad

Matvanor och livsmedel
Andel barn åk 4 under BMI 25 96 97 97 oförändrad

Tobak, alkohol och narkotika
Inte alkoholbruk * 84 84 84 positiv

Inte tobaksbruk* 80 82 81 positiv

Inte narkotikabruk* 93 97 95 oförändrad

* Årskurs 8,  ** Årskurs 6 fr 2013  1 Inkl introduktionsersättning flyktingar

Delaktighet och inflytande  
i samhället
Båda nyckeltalen har inte förändrats nämnvärt de senaste 
tre åren. Åtgärder som ökat fokus på skolans demokrati-
uppdrag och stimulans för ökat föreningsengagemang har 
föreslagits i åtgärdsplanen.

Ekonomiska och  
sociala förutsättningar
Andelen eftergymnasialt utbildade ändras långsamt, men 
ökar med cirka en procentenhet per år bland kvinnor, 
något långsammare bland män. 

Barns och ungas uppväxtvillkor
Inom detta område finns nyckeltal där nivån är stabil. Hit 
hör simkunnighet och att inte vara mobbad. Andelen som 
saknar socialt stöd har dock ökat något. Andelen ungdo-
mar som lämnar grundskolan med fullständiga betyg är 
fortsatt för låg och variationen över tid och mellan olika 
områden i staden är stor. 

Fler ungdomar upplever sig stressade av skolarbetet. Rela-
tivt höga tal för psykosomatiska symtom som sömnsvårig-
heter, huvudvärk och ont i magen har uppmärksammats 
i åtgärdsplanen och insatser för förbättrad arbetsmiljö i 
skolan samt stärkt föräldrastöd pågår. 
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Miljöer och produkter
Inom detta område är nyckeltalen också stabilt höga. Det 
är en liten grupp ungdomar 6 procent i årskurs 8 och 5 
procent på gymnasiet åk 1, som uppger att de inte känner 
trygghet i skolan. Andelen fysiskt inaktiva ungdomar är 6 
procent årskurs 8 och 9 procent på gymnasiet årskurs 1, de 
motionerar mer sällan än en gång i månaden på sin fritid. 

Matvanor och livsmedel
En övervägande majoritet, 80 procent, av barnen i åk 4 
har inga viktproblem och det är en liten grupp som har 
stora problem.

Alkohol, tobak och narkotika
Det har skett en positiv utveckling med alltfler ungdomar 
som avstår från alkohol och tobak i de tidiga tonåren. 
Andelen elever som dricker ofta och mycket (intensiv-
konsumenter) årskurs 9 har minskat kraftigt från ca 25 
procent till ca 10 procent mellan 2010 och 2013. Även 
på gymnasiet kan man se en minskning 2013 var det 33 
procent av pojkarna och 27 procent av flickorna som upp-
gav intensivkonsumtion. Andelen elever i årskurs 9 som 
röker dagligen har minskat från åtta till tre procent bland 
pojkarna och från nio till sju procent bland flickorna. Den 
positiva nedåtgående trenden är den samma bland eleverna 
i åk 8 i Borås. 

Nio procent av pojkarna och fem procent av flickorna i 
årskurs 9 hade någon gång provat narkotika, nivån är i 
stort sett den samma som år 2010. På gymnasiet var det 
19 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna som 
uppgav att de provat narkotika någon gång.

Bland vuxna förekommer riskabla alkoholvanor bland 21 
procent av männen och 11 procent av kvinnorna i Borås år 
2011-14.2 Det är på samma nivå som övriga Sverige.

2  Folkhälsomyndigheten har ett annat beräkningssätt jämfört med 
redovisningen 2013.

2013 antog Kommunfullmäktige ett drogpolitiskt pro-
gram med tre målområden 
• tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och 

tobak ska minska 
• antalet barn och unga som börjar använda narkotika 

eller dopningsmedel, eller debuterar tidigt med alkohol 
eller tobak, ska successivt minska

• personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång 
till vård och stöd av god kvalitet

En handlingsplan har arbetats fram i samverkan mellan 
kommunens verksamheter. Den anger respektive verksam-
hets ansvarsområden och kommungemensamma insat-
ser. Redovisningen av 2014 års verksamhet visar på god 
följsamhet med handlingsplanen.

Ett åtgärdsprogram med utgångspunkt från välfärds-
bokslutet har tagits fram av en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp och fokuserats till fem områden:
• Arbete, praktik eller studier för ungdomar,
• Demokratifrågor ungdomar
• Psykosomatisk ohälsa
• Föreningsanknytning allmänt och med genusperspektiv
• Ökade möjligheter för fysisk aktivitet allmänt och med 

genusperspektiv

Åtgärderna anknyter särskilt till visionsmålet ”Vi tar 
gemensamt ansvar för barn och unga”. Programmet syftar 
till att minska de sociala skillnaderna i hälsa till följd av 
ojämlika ekonomiska och sociala villkor och riktas särskilt 
till dem med störst behov. 
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Miljörapporten Borås Stad

Hetaste miljöarbetet 2014 – topp 5 

1. Götalandsbanan
Arbete för den framtida höghastighetsjärnvägen Göta-
landsbanan kommer att vara högprioriterat under 2015 
liksom under 2014. Järnvägen kommer förhoppningsvis 
att öka pendlingen med kollektivtrafik och minska resorna 
med bil.

2. Energi och miljöcenter
Arbete för ett nytt Energi- och Miljöcenter som ska säkra 
fjärrvärmeproduktionen och avloppshanteringen i det 
växande Borås har pågått under året. Beslut om denna 
miljardinvestering väntas under 2015.

3.  Hållbarhetscertifiering av stadsdelen 
Norrby

Borås Stad deltar i och följer framtagandet av ett nytt cer-
tifieringssystem för hållbara stadsdelar som leds av Sweden 
Green Building Council. Ett projekt som genomsyras av 
helhetstänk och dialog om hållbar stadsutveckling. 

4.  Rödlistade bin tecken på  
”bi”ologisk mångfald 

Nio rödlistade, hotade bin har hittats vid inventering i 
Borås. Inventeringen visar att Västsveriges värdefullaste 
plats för rödlistade bin finns i kommunen. På boras.se 
finns också en biförmedling för den som är intresserad 
av att ha bin på sin tomt eller ställa ut bikupor på någon 
annans tomt.

5.  Hållbar konsumtion först ut  
i orangeriet

Boråsarnas nya vardagsrum och den självklara arenan 
för visualisering av hållbarhetsarbetet i Borås – Orang-
eriet står klart 2015. Medborgardialog om verksamheten, 
byggnation och upphandling av den som ska driva café 
och restaurangdelen av har pågått under året. Dessutom 
har en plattform för hållbar konsumtion formats. Hållbar 
konsumtion är också första temat boråsarna möter under 
2015 i Orangeriet.

Miljömålsarbete i sammandrag

Ledningen nyckeln till framgångsrikt 
miljöledningsarbete
23 procent av förvaltningarna och bolagen och 43 procent 
av förskolor, skolor och gymnasier arbetar med miljöled-
ning. Nyckeln till framgång när det gäller att påbörja och 
implementera arbetet med miljöledning är en engagerad 
ledning och att tid avsätts för arbetet. 

Stor satsning på miljöutbildning
25 procent eller cirka 2 400 anställda har miljöutbildats. 
De som utbildats hittills är nöjda med utbildningen. Nu 
påbörjar stadsdelsförvaltningarna miljöutbildning av sin 
personal. Tid behöver avsättas under fortbildnings och 
planeringsdagar för miljöutbildning om målet ska nås. 
Barn och unga ges också möjlighet att öka kunskapen om 
miljöfrågor. 20 miljöaktiviteter kopplade till läroplanen, 
finns på det aktivitetsschema, som distribuerats till alla 
förskolor, grundskolor och grundsärskolor under året. En 
första uppföljning om hur många som deltagit i aktivite-
terna görs under 2015. 
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Nytt livsmedelsavtal kan säkra 
eko-målet 
Borås Stads andel ekologiska livsmedelsinköp uppgick 
under året till 15 procent. I mars 2015 träder ett nytt livs-
medelsavtal i kraft där fler ekologiska produkter erbjuds 
utan konventionella alternativ. Detta kommer att öka 
den ekologiska andelen livsmedel. Med ett årligt inköp 
av livsmedel för omkring 92 miljoner kronor utgör Borås 
Stad en viktig aktör när det gäller att minska matens 
miljöpåverkan. 

17 stickprovskontroller miljökrav  
och etiska krav
Kontrollerna av att leverantörerna följer krav som ställts i 
upphandling har ökat till 17 stycken under 2014 vilket är 
8 fler än 2013. Genom Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) Kommentus inköpscentral deltog vi i sju stickprov-
skontroller av olika leverantörer. Utöver detta redovisar 
Borås Energi och Miljö AB tio stickprovskontroller. Borås 
Stad vill genom kontrollerna av leverantörerna styra mot 
en mer hållbar produktion och konsumtion.

Byar bidrar till bevarande  
av mångfalden
Restaurering av naturbetesmarker, biodling och stängsling 
är några av de åtgärder som gjorts med hjälp av natur-
vårdsbidrag som marknadsförts på byträffar i projektet 
Kulturlandskap Borås. Projektet avslutades under året. 
Markägare som vill ha råd och information erbjuds fort-
satt stöd under 2015.

Satsning på förskola för minskat buller
En långsiktig handlingsplan för minskning av buller i 
förskolan ska tas fram. Ett omfattande arbete kring ny-
byggnation av förskolor pågår. Dessa kvalitetssäkras med 
avseende på buller. Idag pågår även andra åtgärder för att 
minska bullret. Bra lokaler och mindre barngrupper ger 
dock störst minskning av bullret.

Energianvändning för uppvärmning  
har minskat med 8 %
Energianvändningen för uppvärmning av kommunala 
bostäder och lokaler har minskat med 8 procent på två år. 
Detta beror delvis på att 2014 var ett varmt år, men även 
på energieffektivisering.

Elanvändningen för uppvärmning av lokaler har minskat 
de senaste åren genom att direktverkande el byts mot 
värmepumpar och fjärrvärme. Nu ökar tyvärr elanvänd-
ningen i verksamheterna. Användning av datorer, kopia-
torer och maskiner är exempel på vad som står bakom 
ökningen.  

Förvaltningarna och några bolag köper dock förnybar el. 
Andelen förnybar el är 71 procent av den totala elanvänd-
ningen. 

Resorna med privat bil  
i tjänsten minskar
Förvaltningarna och bolagen minskade resorna med privat 
bil i tjänsten med 37 procent under året. Sociala omsorgs-
förvaltningen leder minskningen med hela 60 procent 
från 2013 då medarbetarna i boendestödet nu använder 
leasingbilar eller åker kollektivtrafik. Borås Stad är också 
fjärde bästa kommunala organisation i regionen med 65 
procent miljöfordon. Fortsatt implementering av Riktlin-
jer för resor, som nu ska revideras, tillsammans med en 
handlingsplan för fortsatt arbete är viktigt när vi ska öka 
andelen fossilbränslefria tjänsteresor. Idag når vi 22 pro-
cent men vi nöjer oss inte utan strävar vidare mot målet på 
80 procent.

Hemtjänsten miljöanpassar  
tjänsteresorna
Fler tjänstecyklar, ruttoptimering av resor och nyckelfria 
lås som sparar tid då personal i hemtjänsten inte behöver 
hämta nycklar. Detta är satsningar som kommer att bidra 
till minskad miljöpåverkan och bättre hälsa bland medar-
betarna samtidigt som resorna med bil minskar. 

81 procent förnybart bränsle  
i de tunga fordonen
Merparten av användning av förnybart bränsle i kommun-
koncernens tunga fordon står fortfarande Borås Lokaltra-
fiks biogasbussar för. Servicekontoret, Borås Energi och 
Miljö och Borås Djurpark fortsätter dock att testa olika 
former av miljödiesel under 2015 för att minska transpor-
ternas miljöpåverkan där lämpliga miljöfordon saknas som 
alternativ till arbetsfordonen.
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Förutsättningarna för  
hållbara resor ökar
En gemensam riktning när det gäller hur Borås Stad ska 
arbeta för att öka förutsättningarna för hållbara resor och 
samordning av arbetet har tidigare saknats. Under året 
har dock Borås Stad sänt ut ett förslag till trafikstrategi på 
remiss. Tekniska förvaltningen gavs också i uppdrag att 
från 2015 ansvara för samordning av kommunens arbete 
med mobility managementfrågor. I samverkan mellan 
fler aktörer kan möjligheterna förbättras ytterligare. Fler 
laddstolpar, bilpoolsbilar för allmänheten och bevakat 
cykelgarage är några av satsningarna under 2014. Framö-
ver planeras också satsningar på kollektivtrafiken och 
förbättrad infrastruktur för cykel. 

Satsning på rökgaskondensering 
Investeringen på rökgaskondensering ger cirka 20-pro-
centig höjning av värmeeffekten i avfallsförbränningen 
vid fjärrvärmeproduktionen utan att mer bränsle tillförs. 
97 procent av fjärrvärmeproduktionen baserades 2014 på 
avfall och biobränsle. Men hela två tredjedelar av produk-
tionen baseras på biobränsle. Av det avfall som eldas är två 
tredjedelar hämtade inom en tiomilsradie.

Ökad andel förnybara energikällor
Solenergiproduktionen ökade från 125 MWh till 136 
MWh mellan 2013 och 2014. En ny installation, om 
50 kvadratmeter tillkom på en förskola under året. Från 
2015 kommer dock privatpersoner erbjudas att köpa ett 
solcellspaket. Något som tillsammans med den rådgiv-
ning som ges kan öka intresset för solenergi. Biogaspro-
duktionen kommer också att öka under 2015 då en ny 
rötningsanläggning planeras. Marknadsföring av biogasen 
ska öka försäljningen. Både när det gäller biogasförsälj-
ning och vindkraftetableringar finns också privata aktörer 
som verkar i Borås som kan bidra till ökad användning av 
förnybar energi.

Storsjön nytt naturreservat
Det sjätte kommunala naturreservatet i kommunen, 
Storsjön, invigdes i september. Området är 459 hektar och 
ligger cirka en mil sydväst om Borås. Totalt finns tretton 
naturreservat i kommunen. 
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Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunallagens 8 kap 18 § skall årsredovisningen 
godkännas av Kommunfullmäktige. Det bör inte ske 
innan Kommunfullmäktige beslutat om ansvarsfrihet skall 
beviljas eller vägras nämnderna. Kommunfullmäktige 
skall också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. 
Nämndernas ekonomiska ansvar gäller över årsskiftet och 
ev budgetavvikelser, dvs resultatet efter kommunbidrag, 
skall föras över till nästkommande år som ackumulerade 
resultat. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut 
om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid 
behandlingen av årsredovisningen. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Ur resultatet på 156 762 634 kr avsätts till Resul-
tatutjämningsreserven RUR 48 608 478 kr. Totalt 
avsatt till RUR uppgår då till 250 000 000 kr.

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sam-
manlagt 92 356 000 kr överförs från tidigare år till 
2015 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnit-
tet DRIFTREDOVISNING

Kulturnämnden beviljas ett ökat Kommunbidrag 
med 300 tkr gällande kapitalkostnader i samband 
med Textilmuseets f lytt till Textile Fashion Center. 
Kommunstyrelsen konstaterar att projektet totalt 
har hållits inom de ekonomiska ramar som givits. 
Då investeringsandelen blivit högre innebär det en 
högre årlig kapitalkostnad.

För verksamhetsåret 2014 godkänns driftbidrag till 
Inkubatorn i Borås AB på 600 000 kronor.

I övrigt godkänns Årsredovisning 2014 för Borås 
Stad.

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås 
Energi och Miljö AB, Boras Waste Recovery AB, Bor-
ås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns 
Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, In-
dustribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB, 
Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder 
i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, 
AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik 
AB samt Inkubatorn AB läggs till handlingarna

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

      Christer Johansson
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Hur används  
pengarna?

Till vilka ändamål  
används pengarna?

Varifrån kommer  
pengarna?

Kommunalskatt 62 %

Avgifter ersättningar 
försäljning 14 %

Generella 
statsbidrag  17 %

Driftbidrag  7 %

Personalkostnader 63 %

Material 5 % 

Tjänster 24 % 

Bidrag, transfereringar 5 %

Avskrivningar 3 % 

Gator, vägar o 
parker 2 % 

Gemensam 
verksamhet 4 % 

Särskilt riktade 
insatser 1%

Pedadgogisk 
verksamhet 42 %

Infrastruktur o 
skydd 2 %

Fritid o kultur 7 %

Politisk verksamhet 1 %

Vård och omsorg 41 %
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Alla människor som bor i Borås eller besöker staden ska 
kunna se en pjäs på Stadsteatern, njuta av en utställning 
på Konstmuseet eller låna böcker på Stadsbiblioteket. 
Därför har Kulturhuset tillgänglighetsanpassats både 
invändigt och utvändigt. I stadskärnan finns taktila 
ledstråk för synskadade. Nära 30 000 kvadratmeter i 
centrum har markvärme för att underlätta framkomlig-
heten på vintern. 

Sjuhäradshallen har byggts om till en sportarena som 
fungerar lika bra för rullstolsbasketspelare som för 
synskadade som vill träna goalboll. För den som hellre 
badar, fiskar eller är ute i skogen finns tillgänglighetsan-
passade stränder, bryggor och naturreservat.

Förklaringarna till att Borås Stad faktiskt förverkligar 
sina ambitioner är flera (se faktaruta). Navet i arbetet 
med tillgänglighet och bemötande är Petri Pitkänen och 
Lena Mellbladh. Funktionshinderkonsulent respektive 
tillgänglighetskonsulent.

– Det betyder mycket att vi är två som arbetar heltid 
med att nå ut med tillgänglighetsfrågor till Borås Stads 
olika förvaltningar och bolag, säger Petri Pitkänen. 

Lena Mellbladh säger att det också är viktigt att hennes 
tjänst är placerad på Lokalförsörjningsförvaltningen.

– Jag är med redan på planeringsstadiet vid alla kom-
munala byggprojekt. Den fysiska tillgängligheten i 
Borås har blivit så bra för att vi oftare gör rätt redan 
från början.

Borås Stad inventerar den fysiska tillgängligheten i bland 
annat butiker och restauranger och samlar informationen 
i en tillgänglighetsdatabas på webbplatsen. 

– Det är konsumentinformation till personer med funk-
tionsnedsättningar och bidrar till att fler näringsidkare 
förstår vilka förbättringar de kan göra.

Prisutdelningen för Access City Award hölls i Bryssel i 
december 2014.

– Vilken känsla det var när de sa att Borås hade vunnit, 
säger Petri Pitkänen.

– Vilket kvitto på att Borås Stads medvetna arbete med 
de här frågorna märks och har gett resultat, säger Lena 
Mellbladh.

I oktober 2015 står Borås Stad som värd för en stor na-
tionell tillgänglighetskonferens, tillsammans med SKL 
och Myndigheten för delaktighet. 

– Vi vill dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om 
hur Borås Stad arbetar med tillgänglighet.

– För oss är priset ingen avslutning. När det gäller fysisk 
tillgänglighet har vi kommit en bit på väg, nu vill vi 
göra Borås till en ännu mer tillgänglig stad för ännu 
fler.

Borås Stads väg till ökad tillgänglighet
• Politisk enighet.
• Ett aktivt kommunalt funktionshinderråd, direkt 

underställt Kommunstyrelsen, som är en länk mellan 
kommunen och funktionshinderorganisationerna.

• Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighet, 
som ofta är skarpare än svensk lag.

• Funktionshinderkonsulent och tillgänglighetskonsulent.

Borås Stad är bäst i EU på att vara en stad tillgänglig för alla. Det menar EU-kommissionen 
som gav Borås förstapris i tillgänglighetstävlingen Access City Award 2015. 

Borås bäst på tillgänglighetBorås bäst på tillgänglighet

Läs mer och se en film om Borås Stads arbete för  
tillgänglighet på boras.se/tillganglighet

http://www.boras.se/tillganglighet
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