Borås Stad

budget 2017

Omslagsfoto:
Passion Extreme, 2016, Krokshallsberget.
Minnesmärke över Tomas Olsson, äventyrare
och extremskidåkare, uppväxt i Borås.
Skulpturen är donerad till hemstaden.
Den är gjord i brons av den svenske skulptören
Richard Brixel på uppdrag av Andreas Swahn.

Budget Borås Stad 2017
Produktion och tryck:
Kommuntryckeriet
Foto: Annika Sandahl, Anders Jagendal,
Matton.se
Illustration: Ida Brogren

Innehåll
Ett hållbart växande

1

Tio år i sammandrag

2

God omsorg och utbildning – ny organisation
för likvärdighet över hela Borås

3

Borås 2025

9

Strategiska målområden – indikatorer och
uppdrag

12

Budgetens förutsättningar och finansiella mål

20

Nämndernas verksamhet

28

Kommunfullmäktige

36

Revisorskollegiet

37

Kommunstyrelsen

38

Valnämnden

43

Lokalförsörjningsnämnden

44

Servicenämnden

50

Fritids- och folkhälsonämnden

52

Samhällsbyggnadsnämnden

58

Tekniska nämnden

61

Miljö- och konsumentnämnden

68

Kulturnämnden

71

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

74

Sociala omsorgsnämnden

78

Arbetslivsnämnden

83

Överförmyndarnämnden

86

Förskolenämnden

87

Grundskolenämnden

90

Individ- och familjomsorgsnämnden

94

Vård- och äldrenämnden

96

Finansiering

100

Kommunfullmäktiges beslut

101

Budget 2017 | Kommunstyrelsens ordförande

Ett hållbart växande

»

Borås viktigaste dokument är budgeten. Där slås fast hur
skattepengarna skall användas. Men också vad förvaltningar
och bolag skall arbeta med. Vi kan idag konstatera att Borås
växer, och skall växa. Detta utifrån de tre begrepp som i samspel utgör vår bas i arbetet med Borås stads budget; ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet.

Att växa är ett innehållsrikt begrepp, det innebär så
mycket mer än att vi blir fler till antalet, utvecklar
infrastrukturen och får flera byggnader.
Vi växer också genom att bygga den offentliga välfärden
så att den utgöra en trygg grund i en stad som håller
samman.
Vi växer när vi är klimatsmarta och förstår vilka utmaningar vi har framför oss och därför bidrar med lösningar som gör det enkelt att leva klimat- och miljövänligt.
Vi växer när vi använder den ekonomiska politiken som
ett redskap för att skapa en jämlik och hållbar stad.
Vi växer när vi skapar förutsättningar som lockar företag, studenter, turister och olika evenemang till Borås.

Borås Stad har i sina mål och sin vision stakat ut och
beskrivit hur vi alla, gamla som nya boråsare, bjuds in att
vara delaktiga i stadens utveckling. Hur vi tillsammans,
i med- som motvind, verkar för att nå de mål visionen
”Borås 2025” talar om. Det gör vi när vi ser dialog och
samråd som nödvändiga och självklara inslag för att
behålla och utveckla ett demokratiskt och hållbart Borås
med inflytande för alla som lever och verkar i staden.

Kanske finns inget utvecklingsprojekt som är viktigare
för Borås utveckling och möjlighet att växa än Götalandsbanan. Det ska skapa tillväxt och arbetstillfällen,
nya möjligheter och framtidsutsikter samtidigt som
de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna
häktar i varandra på ett fruktbart sätt. Det tåget får vi
inte missa!

Klimatet är vår tids ödesfråga. Förnyelsebar energi måste
ersätta fossil. Klimatfrågan får aldrig skjutas åt sidan i
någon del av den kommunala verksamheten – den måste
finnas med i tanken vid varje beslut. Och sannolikt
måste begreppet tillväxt också ges en ny innebörd, att
vi snarare växer i omtanke, tolerans, kunskap än genom
ytterligare materiell konsumtion.

Borås har alla förutsättningar att fortsätta utvecklas
positivt. Tillsammans skall vi fortsätta bygget av ett
Borås som håller imorgon och dagarna därefter och
som alla boråsare får njuta frukten av.

Men vill vi växa får vi aldrig sluta oss i vår egen bubbla
och blunda för världen utanför. Inte reducera solidariteten till tomma fraser utan arbeta för ett gott mottagande
och välkomna människor som flyr krig och fattigdom.
Genom att stå upp för alla människors lika värde kan
vi stå emot att de antidemokratiska krafterna breder ut
sig. Den öppenhet mot världen är avgörande för hur
Borås framtid kommer gestalta sig.
Ulf Olsson (S)
Ordförande Kommunstyrelsen
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Tio år i sammandrag
mnkr
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-4 306

-4 378

-171

-185

-160

-158

-4 597

-4 702

-4 902

-5 167

-5 404

-5 679

-162

-204

-190

-202

-212

-230

-4 477

-4 563

-4 748

4 451

4 554

4 768

-4 922

-4 760

-4 906

-5 093

-5 369

-5 616

-5 909

4 923

4 917

5 077

5 222

5 444

5 682

6 000

57

19

13

27

44

18

27

35

24

30

RESULTATRÄKNING
Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto

-4 588 -4 764

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

31

10

33

28

201

189

157

110

90

121

Extraordinära intäkter/kostnader

53

23

48

76

29

0

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

84

33

81

104

230

189

157

110

90

121

-343

-361

-326

-362

-413

-376

-431

-400

-400

-500

Anläggningstillgångar

3 335

3 416

3 501

3 209

3 433

3 588

4 192

4 390

4 578

4 619

Omsättningstillgångar

1 474

1 833

1 860

2 152

2 249

2 271

1 914

1 846

1 778

1 652

SUMMA

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 859

6 106

6 236

6 356

6 271

Eget kapital

3 292

3 325

3 406

3 510

3 825

4 014

4 170

4 280

4 370

4 541

651

810

930

1 007

939

856

704

704

704

636

NETTOINVESTERINGAR
BALANSRÄKNING

Avsättningar
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Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

866

1 114

1 025

844

918

990

1 232

1 253

1 283

1 093

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 859

6 106

6 236

6 356

6 271

5 429

5 501

5 747

5 823

5 795

6 047

6 309

6 546

6 824

7 141

FINANSIELLA NYCKELTAL
STORLEKSUTVECKLING
Bruttokostnader
- förändring %

6,0

1,3

4,5

1,3

-0,5

4,3

4,3

3,8

4,2

4,6

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 859

6 106

6 236

6 356

6 271

7,1

9,2

2,1

0,0

6,0

3,1

4,2

2,1

1,9

3,3

Rörelsekapital

608

719

835

1 308

1 331

1 281

681

593

495

559

Kassalikviditet %

169

164

181

254

243

223

143

147

139

130

68,5

63,3

63,5

65,5

67,3

68,5

68,3

68,5

68,6

72,0

Räntabilitet RT %

3,0

1,8

2,3

3,1

5,6

5,4

4,2

1,5

1,4

1,7

Resultatmarginal %

2,7

1,7

2,1

2,9

5,5

5,2

4,1

1,4

1,3

1,6

Skatteintäktsutveckling %

5,2

2,3

4,7

3,2

-0,1

3,3

2,9

4,4

4,4

5,6

Balansomslutning
- förändring %
BETALNINGSFÖRMÅGA

SOLIDITET
Soliditet %
RESULTAT

Nettokostnadsutveckling %
Nettokostnader i % av skatteintäkterna

6,4

1,9

4,1

3,6

-3,3

3,1

3,8

3,3

4,6

5,2

100,6

100,2

99,6

100,0

96,8

96,6

97,5

98,0

98,4

98,0

1,13

1,05

1,07

1,09

1,02

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

107 022 108 400 109 800

111 300

EFFEKTIVITET
Kapitalets omsättningshastighet
ÖVRIGT
Folkmängd 31/12 resp år
Skattesats %

101 487 102 458 103 294
21,49

21,49

21,49

104 106 104 867 105 995
21,49

21,06

21,06

21,06

21,06

21,31

21,31
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God omsorg och utbildning – ny organisation
för likvärdighet över hela Borås

Borås Stad ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar på kort och på lång sikt. Detta uppdrag från både
nutidens och framtidens boråsare ställer stora krav på avvägningar och ansvarsfull långsiktighet. Vi kan inte idag
förbruka vare sig ekologiskt eller ekonomiskt kapital på
bekostnad av kommande generationer.
Kärnan i Borås Stads verksamhet är att boråsarna tillsammans, via kommunalskatten, ser till att de medborgare som
behöver erbjuds en god omsorg och att barn och ungdomar
får bästa möjliga start i livet genom förskolor och skolor.
Vi har strävat efter att låta detta märkas i vårt budgetförslag
för 2017. Grundskolorna i Borås erhåller ett tillskott på 30
miljoner kronor. Av detta belopp ska 6 miljoner kronor
användas för att särskilt förstärka skolor som behöver arbeta extra med elevernas måluppfyllelse. I övrigt fördelar
den nya Grundskolenämnden pengarna så att de bidrar till
ökad kvalitet, bättre elevresultat, trygghet och trivsel samt
underlättar att behålla och rekrytera personal.
Förskolan förstärks med 6 miljoner kronor och den omfattande utbyggnaden av nya förskolor fortsätter. Gymnasieskolan erhåller 7,3 miljoner utöver den tidigare fastställda
ramen. För elever med autismspektrumtillstånd avsätts 3
miljoner ur denna förstärkning. Tillskottet till äldreomsorgen uppgår till 20 miljoner kronor. Detta ska användas för
kvalitetsutveckling och förbättringar av arbetsmiljön i syfte
att kunna behålla och nyrekrytera personal.
Men basverksamheterna inom vård, skola och omsorg räcker
inte. Många andra uppgifter fungerar bra när människor
tillsammans ser till att de blir utförda och betalda. Det kan
handla om så olika saker som snöröjning, bokutlåning på
biblioteket eller planering av nya företags- och bostadsområden. En hållbar stad har också ett rikt och brett utbud av
kultur och fritidsaktiviteter som ger möjlighet till gemensamma upplevelser på nära håll.
Borås Stad är något vi har tillsammans, alla vi som bor
och verkar här. Vi tror att viljan att göra saker tillsammans

grundas i möten mellan människor. Fysiska och virtuella mötesplatser där människor kan träffas bygger social
hållbarhet, som i sin tur också lägger grunden för en väl
fungerande välfärd.

Borås Stad får
organisation

NY

Från 1 januari 2017 går Borås Stad in i en ny organisation
med nämnder för respektive område: Förskola, grundskola,
vård- och äldre samt individ- och familjeomsorg som ersätter
de tre stadsdelsnämnderna. Förutsättningarna ökar genom
detta för likvärdig service till alla invånare i Borås, oavsett
var man bor i kommunen.

Människor möts och formar sin
omgivning
Nära mötesplatser och starka lokalsamhällen, vare sig de
ligger på landsbygden eller i staden, är bra för miljö och
klimat, för integration, för generationsöverskridande – kort
och gott för ett tryggt och hållbart samhälle.
Under 2017 vill vi se ett intensivt arbete i stadsdelar och
orter, som utgår från att välbefinnande och trygghet grundas
i att människor möts och gör saker tillsammans. Mötesplatserna är många: Skolor, fritidsgårdar, träffpunkter, lekplatser, bibliotek och parker för att nämna några.
Ortsråd, mötesplatser i stadsdelar, stadsdelsaktiviteter och
medborgardialoger får en ännu viktigare roll för lokal
sammanhållning och lokalt inflytande när stadsdelsorganisationen avskaffas. Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att erbjuda stöd till ortsråden. Därtill ska nämnden
samordna aktiviteter för delaktighet och inflytande, såsom
befintliga områdesdagar samt se över behovet av ytterligare
arenor för dialog.
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Borås Stad har av regeringen utsetts till utvecklingskommun
för romsk inkludering, och även erhållit ett statsbidrag på
500.000 kronor. Arbetslivsnämnden ska tillskjuta ett lika
stort belopp för 2017 års arbete med inkludering. Romsk
delaktighet och inflytande ska säkerställas.
De idéburna organisationerna och Borås Stad håller på att
finna formerna för sitt framtida samarbete. Detta ramverk
– Överenskommelsen – ger förutsättningar för idéburna
organisationer att arbeta tillsammans med Borås Stad för
bättre välfärd och ökad samhällsgemenskap. Till exempel
ska Arbetslivsnämnden, som samordnare för stadens integrationsarbete, nyttja Överenskommelsen. Fritids- och
folkhälsonämnden har från Borås Stads sida det övergripande ansvaret för Överenskommelsen.
Näridrottsplatser är viktiga lokala mötesplatser. Fritids- och
folkhälsonämnden fortsätter utbyggnaden för att säkra
tillgången i hela kommunen. 2017 har turen kommit till
Rydboholm. Det har också blivit dags att bygga nästa stora
konstfrusna isyta. Boråsarna och hockey- och konståkningsföreningarna ryms inte längre i ishallen.

4

Skaterampen på Norrby ska ersättas i samråd med ungdomar
i området, med ramp eller något annat beroende på hur
samrådet utfalller. Tillgängligheten ska öka på kommunens
badplatser och behov av nya badbryggor ska ses över.
Efter två år med No Limit Borås som visade sig bli en folkfest och publikmagnet är det dags för Borås Stad att göra
en insats för framtidens gatukonst. Borås Stad ska få sin
första så kallade öppna vägg – en för alla öppen möjlighet
att offentligt uttrycka sig konstnärligt. Kulturnämnden,
tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden och lokala

utövare, får i uppdrag att finna formerna för och införa en
sådan vägg.
Det behövs fler tillgängliga bostäder för äldre. Under året
ska vård- och äldrenämnden se över regelverket för trygghetsbostäder och föra dialog med såväl allmännyttiga som
privata aktörer för att uppmuntra byggande av trygghetsbostäder i hela kommunen. Ett särskilt Trygghetsboende Plus
med fler trygghetsskapande insatser utreds. Under året ses
riktlinjer och antal platser för både korttids- och vård- och
omsorgsboende över. En förstudie för byggnation av nytt/
nya vård- och omsorgsboenden genomförs.
Träffpunkt Simonsland har snabbt blivit en framgångsrik
mötesplats. Under 2017 utökas lokalerna för att verksamheten ska kunna utvecklas ytterligare tillsammans med
föreningslivet. Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att
utveckla de lokala träffpunkterna för äldre.
Vi vill att måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter för
både gammal och ung, en möjlighet till social samvaro med
god och hälsosam mat. Borås Stad har ramarna på plats:
bland annat kostpolicy, mål för ekologiskt och nästa år ska
också mål för andel närproducerad mat tillkomma. Men
mat är mycket mer än så – det är hantverk varje dag ute i
varje enskilt kök. Vi vill inleda en satsning på att utveckla
detta hantverk. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
kostnader och former för inspiration och fortbildning
föregen personal, till exempel i form av ett utbildningskök.
Social hållbarhet handlar också om att samhället finns där
för dig när du är som mest utsatt. Borås Stad fortsätter och
utvecklar det systematiska arbetet mot hemlöshet, grundat
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på årlig kartläggning av hemlöshetssituationen. Även fortsättningsvis bedrivs arbetet enligt principen ”bostad först”.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda införande av ett stödboende för personer som har
varit i missbruk.
Yngre med demens är en växande grupp, och för att möta
den enskildes behov ska Sociala omsorgsnämnden under
2017 starta en daglig verksamhet för den målgruppen.

Vi tar gemensamt ansvar för
barn och unga
Det är i förskolan och skolan som alla barn och unga ska
få en chans att mötas och utvecklas utan att social eller
ekonomisk bakgrund sätter gränser. Skolan ska erbjuda
både kunskap och trygghet, stimulera nyfikenhet och deltagande i samhällets utveckling. Kort och gott har skolan en
särskild nyckelroll för barnens välmående nu, och för hela
samhällets fortbestånd. Borås Stad måste under nästa år
lägga stor kraft på att bli en mer attraktiv arbetsgivare för
de personalgrupper som behövs i förskola, grundskola och
gymnasieskola. Under hösten har arbetsmiljö och löneläge
i stadens skolor varit ett av de stora allmänna diskussionsämnena. Här krävs ett långsiktigt arbete för att komma till
rätta med problemen och därmed också ge ökad arbetsro
för både elever och lärare.
De kommande åren ökar antalet barn och det leder till flera
i grunden positiva utmaningar. Vi vill under 2017 starta arbetet som syftar till att bygga ytterligare en centralt belägen
grundskola. Även förskolan i Borås genomgår en kraftig ex-

pansionsfas vilket framgår av investeringsbudgeten. Under
2017 färdigställs förskolor på Norrmalm, Trandared och i
Brämhult. Flera projekt blir klara för byggstart nästa år. De
nya förskolorna ger förutsättningar att i ökande grad leva
upp till barns och föräldrars önskemål, särskilt i kombination med ett tillskott på 6 miljoner kronor för 2017 och
dessutom statsbidrag, på den rödgröna regeringens initiativ,
för att minska barngrupperna.
Personalen i förskolan bör alltid ha en adekvat utbildning.
Staden strävar efter att 70 procent är förskollärare och 30
procent har en barnskötarutbildning.
För barn och unga med autismspektrumtillstånd (AST)
krävs ett sammanhängande arbete från förskola och vidare
genom utbildningssystemet. De berörda nämnderna får
i uppdrag att inleda den samverkan som behövs för att
denna röda tråd genom skolsystemet ska fungera så bra
som möjligt. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
budget förstärks med 3 miljoner kronor för att klara det
ökande antalet elever med AST.
Förskolan, skolan och gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri.
Ingen elev ska behöva riskera att tvingas avstå från någon
aktivitet av ekonomiska skäl. Förskolor och skolor ska ha
möjlighet att ge sin enhet en speciell profil. De ungdomar
som behöver lov- eller sommarskola ska erbjudas detta
Varje grundskola i Borås ska även fortsättningsvis avsätta
en summa pengar som ställs till elevrådets fria förfogande,
som en del i arbetet med att öka elevers möjlighet till verkligt inflytande över sin arbetsplats.
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De ofattbara övergrepp som ägde rum under förintelsen
får aldrig glömmas. Risken för glömska ökar genom det
oundvikliga faktum att tiden går. Under 2017 fortsätter
införandet av ett värdegrunds- och toleransarbete, liknande det som tidigare fanns under namnet ”Bra kompis”,
i Grundskolenämndens regi. Vi räknar med att det kommer
att vara dags att gå från planering till att pröva och utvärdera
ett arbetssätt. Minst två skolor ska omfattas av försöket. Till
detta avsätts 1 miljon kronor.
Alla elever ska därtill liksom tidigare under grundskolans
senare ges utbildning i HBTQ-frågor av föreläsare med
relevant kunskap. De nämnder som ansvarar för utbildning
av barn och unga ska också försäkra sig om att personalen
erbjuds sådan utbildning. Fritids- och folkhälsonämnden
får i uppdrag att arbeta med jämställdhet och normkritik
för personal på fritidsgårdarna.
Stadsdelsvärdarna har stor betydelse i det trygghetsskapande
arbetet i stadsdelarna. Samverkan med skolan, genom
exempelvis rastvaktsverksamhet på skolor, ska utvecklas
under året.

6

Alla ungdomar som har gått ut nian, ettan eller tvåan på
gymnasiet erbjuds feriearbete eller, för den som hellre så
vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att
följa upp och utvärdera feriejobben.
Vi vill att Kulturskolan ska vara bred och tillgänglig. Ett
tillskott på 1 miljon kronor till Kulturnämnden kan bland
annat användas till att minska kön till Kulturskolan.
Den långsiktiga ambitionen från de rödgröna partierna i
Borås är fortfarande att Kulturskolan blir avgiftsfri.
I väntan på ett statligt reglerat rökförbud på lekplatser får
Tekniska nämnden i uppdrag att skylta upp om att rökning
avråds på de kommunala lekplatserna.

Företagandet växer genom
samverkan
Under 2017 arbetar Borås Stad efter den nya näringslivsstrategin med sikte på att företag – små och stora – ska vilja
verka här. Företagandet underlättas genom goda möten
med den kommunala organisationen. ”En väg in” med
snabb service och vid behov guidning vidare ska gälla för
den som söker kontakt.
Vidare ska Borås Stad bygga upp kompetens kring hur
staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt
hållbarhetsarbete. Det kan handla om företag som behöver
ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling.

Lantbrukare och odlare i och kring staden ska lättare
kunna konkurrera när kommunen handlar upp livsmedel.
Införandet av en distributionscentral fortgår 2017. Möjligheten att sköta omlastningen med personal som annars
står långt fram arbetsmarkanden ska utredas. Samverkan
ska ske med lokala producenter för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för lokala upphandlingar.
En samordningsfunktion för landsbygdsinriktad näringslivsutveckling ska finnas under Kommunstyrelsen. Vidare
ska Kommunstyrelsen ta fram en definition av närproducerade livsmedel, att ligga till grund för uppföljning av
ambitionen att år för år öka den närproducerade andelen.

Livskraftig stadskärna och
levande omland
Under 2017 arbetar alla berörda delar av kommunens organisation, nämnder och bolag, vidare med fullt fokus på
att möjliggöra byggande av nya bostäder – både inne i den
centrala delen av staden och i orterna kring staden. Det
ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad.
Företag som vill bygga bostäder får snabbare beslut när det
gäller planer, markansvisningar och bygglov.
Också i stadens bostadsområden är mötesplatser av stor
betydelse för trivsel, trygghet och känsla av samhörighet.
Borås Stad erbjuder därför ”medel för lokal utveckling”
som den eller de kan söka som kommer på bra sätt att skapa
mötesplatser, vare sig detta sker i staden eller i omlandet.
Ansökningar som överbrygger den klyfta som kan finnas
mellan stad och land vill vi uppmuntra särskilt även 2017.
Det påbörjade arbetet med att utveckla och uppmuntra
ortsråd/stadsdelsråd ska fortsätta. Mötesplatser ska finnas
över hela kommunens geografiska yta. Det kan vara kommunala verksamheter såsom bibliotek och öppna förskolor,
men lika gärna föreningsdrivna träffpunkter – hembygdsgårdar, kaféer, klubbstugor.
Alla boråsare, oavsett bostadsort i kommunen, vinner på att
det finns rika möjligheter till friluftsliv i närområdet. Det är
bra för både hälsa och miljö att lockande möjligheter till god
fritid finns nära hemmet. Fritids- och folkhälsonämnden
får i uppdrag att ta fram en friluftsplan.

Goda resvanor och attraktiva
kommunikationer
När det gäller gods- och persontransporter måste användningen av fossila bränslen fasas ut. Två vägar står till buds:
att verka för att minska det totala transportbehov och att

Budget 2017 | Politisk inledning

ställa om kvarvarande transporter till fossilfria bränslen.
Båda dessa strategier måste användas i Borås Stad.
Under 2017 fortgår arbetet med Götalandsbanan och
banans sträckning genom staden pekas ut. Höghastighetsjärnvägen ska bidra till framtidens fossilfria och hållbara
kollektivtrafiksystem. Bland annat via partier och intresseorganisationer för kommuner med liknande intressen
drivs ett påverkansarbete gentemot staten för att påskynda
byggstarten.
Under tiden fram till färdig järnväg bevakar Borås Stad
plan- och byggprocessen så att den sker med minsta möjliga
påverkan på miljö och klimat.
Borås Stad ska ha en tät kontakt med Västtrafik när det
gäller kollektivtrafiken inom Borås Stads gränser samt till
och från kommunen. Den lokala kunskap som finns i
stadens organisation och hos stadens invånare – resenärerna – måste tas tillvara i planeringen inför framtida
förändringar. Under 2017 ska det målmedvetna arbetet
fortsätta med att möjliggöra bättre framkomlighet för bussar genom staden. Borås Stad ska yttra sig över förslag till
trafikförändringar.
Från centrala Borås utgår järnvägar redan i fyra riktningar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna
att använda befintliga järnvägar och/eller nybyggda spår
för pendeltågs-/spårvagnstrafik.
Under 2017 ska en cykelstrategi tas fram, vilken därefter
ska ligga som grund för tekniska nämndens kommande
revideringar av den mer operativt inriktade cykelplanen.
Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur har höjts sedan
förra året, och detta anslag ska också ge utrymme för ett
intensifierat arbete med att förtydliga cykelstråk och markeringar av cykelbanorna. Tekniska nämnden bör prioritera
vinterväghållning och tidig sandupptagning på GC-banor.
En fråga som kräver särskild omsorg är cykelparkeringar/
cykelställ i centrum. Borås Stad har höga ambitioner både
när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och också när det gäller att öka cykelns andel av
transportarbetet. Möjligheten att parkera cyklar utan att de
blir till hinder för människor med nedsatt syn måste förbättras avsevärt. Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur
ska minst 500.000 kronor användas för bygga cykelställ på
strategiska platser. Tekniska nämnden får också i uppdrag
att förse några platser i centrala staden med möjlighet att
ladda elcyklar och elmopeder, tänkt som ett första steg i en
bredare utbyggnad.
En strategi är på väg att tas fram för den infrastruktur som
krävs för att samhället ska klara de behov som finns för att
fler ska kunna köra elbil.

Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med åtgärder för att
hjälpa stadens anställda att minska CO2-belastningen vid
resor till och från arbetet och får i uppdrag att utreda hur
distansarbete kan användas för nämnda ändamål.

Ekologisk hållbarhet lokalt och
globalt
Världens länder har ställt sig bakom ett lika ambitiöst som
nödvändigt mål – att hålla den globala uppvärmningen väl
under två grader, med sikte på 1,5 grader.
Ett brett arbete krävs inom många sektorer, av individer
ensamma och tillsammans i byar, grannskap, städer och
länder. Miljö- och konsumentnämndens utåtriktade verksamhet ska bland annat syfta till att med boråsarna diskutera tillvägagångssätt för att möta miljö- och klimathoten,
och hur vi kan medverka till global rättvisa genom att anta
utmaningarna i Agenda 2030. Denna agenda innehåller
sjutton globala mål för hållbar utveckling och antogs av
världens stats- och regeringschefer 25 september 2015.
Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av uppsökande verksamhet när det gäller Fairtrade City,
internt i Borås Stad och externt mot medborgare och företag,
Upphandlingsavdelningen har en nyckelposition för miljömässig upphandling och ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg.
Kostnad och tillvägagångssätt för att avveckla användningen av plast/gummigranulat i konstgräsmattor ska utredas.
För att göra miljöanpassningar utifrån intentionerna i Kemikalieplanen avsätt 1 miljon kronor i investeringsbudgeten.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat (till exempel catering) ska Svanen-, Krav- och
Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel
efterfrågas. Målnivån för andel ekologiskt/närproducerat
ska eftersträvas.
Som tidigare gäller att solceller alltid ska prövas när Borås
Stad eller dess bolag bygger om eller bygger nya tak.
Förutsättningarna för investering i markbaserad solkraft
ska utredas.

Ekonomi och egen organisation
Det är särskilt viktigt att de nya verksamhetsnämnderna
håller tilldelade budgetramar och har en ekonomi i balans
från början. Borås Stad ska ha en hög kvalitet på verksamheten till medborgarna och arbeta mot Kommunfullmäktiges uppsatta mål. Kommunstyrelsen har en viktig roll i
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sin uppsiktplikt. Uppföljning och analys av ekonomi och
verksamhet skall stärkas för att säkra att resurserna nyttjas på
bästa sätt. Kommunstyrelsen uppmanas att fortsätta stärka
och utveckla sin uppsikt av nämnder och bolag.
Inom flera yrkesområden råder brist på rätt utbildad personal. Det handlar bland annat om förskollärare, lärare,
biståndsbedömare och socionomer. Åtgärder för att lyckas
med att rekrytera den personal Borås Stad behöver ska utarbetas. Det kan bland annat handla om kompetensutveckling
och karriärmöjligheter, som måste finnas inom samtliga
yrkesområden. Vi vill att medarbetarna i ökande utsträckning ska uppleva att de har ett attraktivt arbete. Åtgärder
ska bland annat vila på utvärdering av Borås Stads löneläge.
Vård- och äldrenämnden ska, tillsammans med Högskolan
i Borås, utreda förutsättningarna för komptetensutveckling
för chefer i äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta Borås Stads
gemensamma bemanningsenhet från den 1 januari 2017.
Arbetet sker i nära samverkan med berörda nämnder. Verk-
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samheten ska utvärderas hösten 2017, och denna utvärdering
ska innefatta en prövning av var den operativa verksamheten
och dess finansiering ska flyttas fr o m 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen kommer därefter, huvudsakligen, ha en
strategisk funktion.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
Kommunstyrelsen och de fackliga organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella
krav på utbildning. Det kan handla om stadsdelsvärdskap
samt tvätt och bilvård i den form dessa har utförts inom
Stadsdelsförvaltningen Norr. Målet med inventeringen är
att kunna fortsätta erbjuda dessa arbeten i strukturerad
permanent form.
Borås Stad ska verka för jämställdhet. Kommunens resurser ska fördelas utifrån behov och inte utifrån stereotypa
könsrollsmönster. Under 2017 ska samtliga förvaltningar ta
fram könsdelad statistik för att möjliggöra analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Till stöd för detta tas ett
program för jämställdhetsintegrering nu fram av Kommunstyrelsen för beslut i Kommunfullmäktige i början av 2017.
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Borås 2025

»

 udgeten utgår från visionen Borås 2025.
B
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen
har en rad indikatorer tagits fram. Varje indikator är kopplad till ett
mätbart målvärde och fokus ligger på hur målen uppfylls. I budgeten
finns också särskilda uppdrag till olika nämnder. Måluppfyllelsen ska
varje år redovisas i årsredovisningen.

Styrmodell i Borås Stad
Bakgrund
Enligt Kommunallagen ska det ”anges mål och riktlinjer
för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning”. Motsvarande bestämmelse finns också om
finansiella mål. Ett inledande avsnitt i budgeten anger
mål som har stor betydelse och med fokus på dem vi är till
för. Sättet att presentera mål och uppdrag grundar sig på
synsättet att all verksamhet ska ske på ett ändamålsenligt
och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

för dem vi är till för. Målstyrningen i Borås Stad utgår från
Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och
indikatorer. De mål som sätts ska vara SMARTA, det vill
säga Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta
och Aktivitetsskapande.
Indikatorer, särskilda uppdrag och aktiviteter utgår från
visionens strategiska målområden:
1. Människor möts i Borås
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
3. Företagandet växer genom samverkan

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. Målen i budgeten ska följas upp med en beskrivning
av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Här ska kortfattat
och enkelt framgå om målet uppnåtts eller inte.

4. Livskraftig stadskärna

Årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning
och analys av måluppfyllelsen. Det är dock av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras och analyseras löpande
under verksamhetsåret och inte enbart blir en punkt i en
årsredovisning. Därför gäller att utfallet för indikatorerna
ska ingå både i löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om en indikator (t ex
betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de redovisas och analyseras i de ordinarie uppföljningsrapporterna.

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.

Målstyrningen
Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och
mot uppsatta mål. Det handlar om att skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och effekter

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Nämnderna har i sina budgetförslag för 2017 lämnat förslag på målvärde för Kommunfullmäktiges övergripande
indikatorer. Om flera nämnder är berörda av indikatorn
ska nämndernas målvärden sammantaget motsvara det mål
som Kommunfullmäktiges beslutar för Borås Stad.
De ekonomiska resurserna ger, tillsammans med engagerade
medarbetare, förutsättningar för verksamheten. Därför
finns, utöver visionens målområden, även stödområdet
ekonomi och egen organisation. Inom målområdet finns
indikatorer för sjukfrånvaro, timavlönade och hälsa. Kommunstyrelsen har uttryckt mål för kommunen i sin helhet
och varje nämnd ska utifrån sin utgångspunkt arbeta i den
riktning som framgår av de kommuntotala målen. Nämndernas målvärden redovisas i texterna för respektive nämnd.
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Flera perspektiv på kvalitet
Resultatet från de undersökningar som Borås Stad genomför
ger kommunen kunskap om områden där kvalitet och service behöver förbättras. Jämförelsen med andra kommuner
ger Borås Stad möjlighet att lära av hur andra gör. Samtliga
undersökningar syftar även till att kunna följa kommunens
egen utveckling över tid.
Resultaten från undersökningarna ska användas av nämnderna för att identifiera förbättringsområden och därefter
vidta åtgärder som leder till en bra verksamhet för brukare
och medborgare.
Flera av resultaten från brukaroch andra undersökningar
redovisas i jämförelsetjänsten som finns på Borås Stads
webbplats. Jämförelsetjänsten ger brukare och medborgare
möjlighet att jämföra enheternas kvalitet inom förskola,
grundoch gymnasieskola samt vårdoch omsorgsboende.
Under 2017 genomförs LUPP-enkäten (lokal uppföljning
av ungdomspolitiken) i samverkan med Västra Götalandsregionen.
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Ständiga förbättringar, idéer och
innovationer
Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar, idéer
och innovationer fortsätter och som stöd i arbetet erbjuds
öppna seminarier och workshops, och mer grundläggande
utbildningar för chefer. Under året kommer Borås Stad att
fortsätta höja kunskapen kring innovationsarbetet. Små
förändringar i rutiner eller tjänster kan innebära stora
vinster, inte bara för brukare och medborgare och det egna
arbetslaget utan också för hela kommunen.

Medborgardialog
Borås Stad arbetar med metoder för medborgardialoger som
en del i styrningen och i utvecklingen av verksamheterna.
Medborgardialog är ett strukturerat sätt för förtroendevalda
att få mera kunskap om vad medborgarna tycker. För att få
en samlad bild av medborgardialogerna finns en gemensam
webbplats där information om alla dialoger finns.
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Fortsatt utvecklingsarbete
Under 2017 kommer arbetet med processtyrning att fortsätta. Processtyrning handlar om att styra de flöden som
finns i en verksamhet. Utgångspunkten är att de uppgifter
som ska lösas inom en organisation ofta spänner över olika
funktioner. Det kräver att man har kontroll och styr processerna på ett sådant sätt att man uppnår ett gott resultat
och erbjuder rätt kvalitet till brukarna och medborgarna.

E-tjänster
Arbetet med digitalisering av Borås Stads tjänster fortsätter under 2017. I samband med att en kommungemensam
e-tjänstplattform införs möjliggörs en för medborgarna
högre tillgänglighet och en snabbare handläggning. Plattformen öppnar även för betalning och signering via webben.

11
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Strategiska målområden
– indikatorer och uppdrag
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 som är bäst för en hållbar utveckling.
12

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

Utfall
2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Antal genomförda medborgardialoger

19

13

24

22

24

29

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

16

13

14

13

12

144

204

225

240

330

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till
den äldres egna åsikter och önskemål, %.

86

89

90

92

93

Andel hemtjänsttagare som uppger att det
känns tryggt att bo hemma med stöd från
hemtjänsten, %.

86

89

90

92

93

200 000

210 000

212 000

220 000

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

Antal gästnätter i Borås

201 960

199 611
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Uppdrag

Nämnd/bolag

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att slutföra arbetet med ett samlat
skyttecentrum, och redovisa underlag för beslut under 2017.

Lokalförsörjningsnämnden

Skaterampen på Norrby ska i samråd med ungdomar i området ersättas, antingen med
ramp eller annan ersättning beroende på hur samrådet utfaller.

Fritids- och folkhälsonämnden

Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och eventuellt behov av badbryggor
på ytterligare platser ska kartläggas.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att erbjuda stöd till ortsråden.

Fritids- och folkhälsonämnden

Kulturnämnden, tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden och lokala utövare, får
i uppdrag att finna formerna för och införa en öppen vägg, det vill säga en för alla öppen
möjlighet att uttrycka sig konstnärligt offentligt.

Kulturnämnden

Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden ska under 2017 starta en daglig verksamhet för yngre dementa.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda införande av ett stödboende för personer som har varit i missbruk.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt
samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på bästa vis kan
samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet och lägga fram förslag till
utbyggnad av nya boenden. Både riktlinjer och antal platser för både korttids- och vårdoch omsorgsboende ska ses över. Möjligheten att samlokalisera nya förskolor och nya
äldreboenden ska beaktas.

Vård- och äldrenämnden

Under året ska vård- och äldrenämnden se över regelverket för trygghetsbostäder och
föra dialog med såväl allmännyttiga som privata aktörer för att uppmuntra byggande av
trygghetsbostäder i hela kommunen.

Vård- och äldrenämnden

En särskild boendeform ”trygghetsboende plus” med fler trygghetsskapande insatser
ska utredas.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och Äldrenämnden ska erbjuda en hörselinstruktörsfunktion.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utveckla de lokala träffpunkterna för äldre.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden ska fortsätta utveckla användningen av IKT i äldreomsorgen.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och Äldrenämnden uppdras utbilda personalen i bemötandefrågor för att på ett
bättre sätt möta de äldre och deras anhöriga.

Vård- och äldrenämnden

Under året ska Vård- och äldrenämnden planera för ett nytt boende för äldre i de centrala delarna av Borås.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda och definiera den ekonomiska
brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda och modifiera kvarboendeprincipen så att den
stämmer överens med människors förväntningar på äldreomsorgen.

Vård- och äldrenämnden
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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.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått
plats på förskola på önskat placeringsdatum

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

16

14

10

16

Andel föräldrar som känner sig trygga när de
lämnar sitt barn på förskolan, %.

97,4

95,4

99

100

100

100

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något
nationellt gymnasieprogram, %.

83,0

74,8

88

85

86

90

213,9

192,6

219

216

218

221

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.

90,8

92,2

98

94

96

100

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren
förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %.

90,7

96,2

99

97

97

100

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren
förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %.

90,5

87,4

98

94

96

100

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen, %.

91,1

92

92

94

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.

96,2

94,8

98

97

98

99

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

96,8

97,1

97

98

98

99

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.
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Utfall
2015

Uppdrag

Nämnd/bolag

Förskolenämnden ska utreda behovet av en förskola på Viared.

Förskolenämnden

Förskolenämnden får i uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare
ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning.

Förskolenämnden

Förskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden ytterligare undersöka möjligheterna att få till fler förskoleplatser genom att förhyra förskolelokaler.

Förskolenämnden

Grundskolenämnden ska utreda vilka skolor som särskilt behöver extra resurser för att öka elevernas måluppfyllelse och avsätta 6 miljoner kronor för att stärka dessa skolor.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden får i uppdrag att initiera arbetet med att bygga en ny centralt belägen grundskola.

Grundskolenämnden

Under 2017 ska grundskolenämnden gå från planering till praktik i att starta ett tolerans- och
värdegrundsarbete, liknande det som fanns tidigare under namnet ”Bra kompis”. Minst två skolor
ska omfattas av försöket.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden får i uppdrag att se över den rapportering nämnden ska avge, i syfte att
föreslå effektiviseringar i sätt att rapportera och frekvens.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram formerna för ett sökbart bidrag till föreningar som
erbjuder läxhjälp.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden uppdras inleda spetsutbildning i matematik på en av de kommunala högstadieskolorna.

Grundskolenämnden
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Uppdrag

Nämnd/bolag

Grundskolenämnden uppdras införa aktivt och obligatoriskt skolval med gemensam kö.

Grundskolenämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden uppdras utreda formerna för och därefter erbjuda en
kurs i hur man startar eget företag i Sverige för de elever som studerar på Sfi.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

De nämnder som berörs av barns och ungas utbildning ska under grundskolenämndens ledning
samverka för att erbjuda elever med AST sammanhängande stöd under utbildningen – en röd
tråd – genom hela skolsystemet.

Förskolenämnden Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lärare ska inom ramen för det skollyft som beslutades i budget 2015 även kunna ges möjlighet till
kompetensutveckling inom specialpedagogik och svenska 2.
Under 2017 ska Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden införa digital
elevakt.

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar
av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Tillgång till mark för företagande, m2

Utfall
2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

400 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

47

106

35

35

35

35

63

66

66

75

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt
Svenskt näringsliv
Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt)
- Totalt, Nöjd Kund Index
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än
tio månader under kalenderåret.

608

555

590

500

480

460

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

353

440

375

440

420

420

Uppdrag

Nämnd/bolag

En samordningsfunktion för landsbygdsinriktad näringslivsutveckling ska finnas under Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring hur staden kan
stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen

Indikatorn ”Antal personer med arbetsmarknadsanställningar” förnyas till budget 2018. Kommunstyrelsen svarar för att ta fram en justerad indikator

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy.

Kommunstyrelsen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Arbetslivsnämnden
erbjuda möjlighet att kombinera SFI med praktik för att kunna lära svenska på jobbet.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

15
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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.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Antal personer i en hemlöshetssituation som
får eget förstahandskontrakt med hjälp av
socialtjänsten

17

17

20

17

17

20

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade
till centrum

85

147

200

200

200

200

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

40

100

100

100

100

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort.

302

500

500

600

800

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

84

60

100

100

100

100

Antal nyproducerade lägenheter av allmännyttan

151

46

46

46

162

160

Uppdrag

16

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen uppdras att under 2017 tillämpa dubbel markanvisning i
minst ett fall.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska proaktivt anvisa mark för bostäder och verksamheter.

Kommunstyrelsen

Indikatorn ”Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, % ” förnyas till budget 2018. Kommunstyrelsen svarar för att ta fram
en justerad indikator

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler bostäder kan byggas
längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten Borås.

Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av förskolor överväga
och belysa möjliga och framtida samlokaliseringar av förskolor med bostäder för äldre.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram ett arkitekturpolitiskt
program.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras utreda lämpliga platser för stadsodling.

Lokalförsörjningsnämnden
Samhällsbyggnads-nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel hushåll och företag som har tillgång till
bredband om minst 100Mbit/s, %

Utfall
2015

Utfall T2
2016

59

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

61

70

75

92

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås
tätort.

94

100

100

100

100

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.

189

500

500

500

500

15

100

100

Antal nyproducerade lägenheter av kransorternas kommunala bostadsföretag.

44

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, %.
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar
Tillgängliga cykelstråk, km
Andel personfordon i Borås Stads verksamhet
som är miljöfordon, %.

Utfall
2015

Utfall T2
2016

0,2
422 105

422 940

152
84

87

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

4

4

4

4

437 000

448 000

459 000

545 000

159

160

162

170

90

92

95

95

Uppdrag

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att använda befintliga järnvägar och/eller
nybyggda spår för pendeltågs-/spårvagnstrafik.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras inleda samtal med Västtrafik för att en eller flera linjer i Borås stadstrafik ska trafikeras med elbussar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så att närtrafiken kan
gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås.

Kommunstyrelsen

Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor användas för att bygga
cykelställ på strategiska platser.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden med möjlighet att ladda
elcyklar och elmopeder.

Tekniska nämnden

Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur har höjts sedan förra året, och detta anslag ska också
ge utrymme för ett intensifierat arbete med att förtydliga cykelstråk och markeringar av cykelbanorna.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska regelbundet inventera samt ta fram åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i
Borås centralort och i kransorterna.

Tekniska nämnden

17
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam
och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel ekologiska och/eller närproducerade
livsmedel, %.

23,6

29,1

40

45

55

65

Total energiproduktion från solenergi, mwh

89

145

175

200

350

Uppdrag
Kommunstyrelsen ska ta fram en definition av närproducerade livsmedel, att ligga till grund för
uppföljning av ambitionen att år för år öka den närproducerade andelen.

Kommunstyrelsen

För att göra miljöanpassningar utifrån intentionerna i Kemikalieplanen avsätts 1 miljon kronor i
investeringsbudgeten.

Lokalförsörjningsnämnden

Kostnad och tillvägagångssätt för att avveckla användningen av plast/gummigranulat i konstgräsmattor ska utredas.

18

Nämnd/bolag

Fritids- och folkhälsonämnden

I väntan på ett statligt reglerat rökförbud på lekplatser får Tekniska nämnden i uppdrag att skylta
om att rökning avråds.

Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av uppsökande verksamhet när det
gäller Fairtrade City, internt i Borås Stad och externt mot medborgare och företag,

Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för återvinning.

Miljö- och konsumentnämnden

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Samtliga nämnder och
bolag
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Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

7,4

7,5

7,0

7,5

7,5

6,0

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

474,5

478,4

425

450

420

375

30,7

32,7

33

34

35

45

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

Uppdrag

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen ska, inom ramen för Kommunfullmäktiges tidigare beslut om Plan för personal- och kompetensförsörjning, utreda förutsättningarna för kompetensutveckling bland chefer,
däribland enhetscheferna i äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnader och former för inspiration och fortbildning för
stadens måltidspersonal, till exempel i form av ett utbildningskök.

Kommunstyrelsen

CKS ska föra en dialog med Polisen om att inrätta lokala och/eller mobila polisstationer.

Kommunstyrelsen

Möjligheten att sköta omlastningen vid den blivande distributionscentralen med personal som annars står långt från arbetsmarkanden ska utredas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med åtgärder för att hjälpa stadens anställda att minska
CO2-belastningen vid resor till och från arbetet och får i uppdrag att utreda hur distansarbete kan
användas för nämnda ändamål.

Kommunstyrelsen

19

Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta Borås Stads gemensamma bemanningsenhet från den
1/1 2017. Arbetet sker i nära samverkan med berörda nämnder. Verksamheten ska utvärderas
hösten 2017, och denna utvärdering ska innefatta en prövning av var den operativa verksamheten
och dess finansiering ska flyttas fr o m 2018-01-01. Kommunstyrelsen kommer därefter, huvudsakligen, ha en strategisk funktion.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens prissättning till nämnder
och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar.

Kommunstyrelsen

Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg.
Kommunstyrelsen
En upprustningsplan ska tas fram för dusch- och omklädningsrum i bland annat skolor och anläggningar för sport och fritid.
Servicenämnden uppdras att i de kommunala bilpoolerna huvudsakligen tillhandahålla elfordon.
Musikskolan i Fristad ska ligga som en egen enhet under Kulturnämnden.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna inventera
arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning.

Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Kulturnämnden
Arbetslivsnämnden
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Budgetens förutsättningar och
finansiella mål

»

	Den svenska ekonomin har under några år återhämtat sig och når
under 2017 en konjunkturell balans. Däremot fortsätter den
kommunala konsumtionen att växa i snabb takt beroende på
demografisk utveckling och ett ökat antal nyanlända. Borås har under
en rad år kunnat lägga en stabil ekonomisk grund för sin verksamhet
och också budgeten för 2017 ger samma förutsättningar.

Budgetens förutsättningar och
finansiella mål
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Den svenska ekonomin har under några år återhämtat sig
och når under 2017 en konjunkturell balans. Däremot
fortsätter den kommunala konsumtionen att växa i snabb
takt beroende på demografisk utveckling och ett ökat antal
nyanlända. Borås har under en rad år kunnat lägga en stabil
ekonomisk grund för sin verksamhet och också budgeten
för 2017 ger samma förutsättningar.

Budgetens grunder
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens
samlade inkomster och utgifter samt hur den finansiella
ställningen förändras under året. Budgeten är också ett
internt resursfördelningsinstrument då ekonomiska ramar
fördelas och resurser ges till olika verksamhetsområden.
Budgeten skall vara utformad och kopplad till de olika
verksamheterna på ett sådant sätt att den utgör en bra grund
för styrning och uppföljning på alla nivåer.
Genom lagstiftningen 2006 om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergripande verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att
se budgeten som en del i kommunens samlade styrsystem.
Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet
men måste ses tillsammans med en avancerad uppföljning
av verksamhetsmålen.
En annan budgetförutsättning är Kommunfullmäktiges
beslut om visionen ”Borås 2025”. De övergripande och
långsiktiga mål för Borås som finns i visionen har brutits
ned till indikatorer för att kunna mätas och följas i uppfölj-

ningssystemet. En snabbare koppling mellan resultat och
nya prioriteringar kommer då också att bli möjlig.

Den övergripande finansiella
strategin
En god ekonomi är viktig för kommunen och 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 skall kunna behållas och
utvecklas. Långsiktiga resultatmål, soliditetsmål, avsättning
till resultatutjämningsreserv och en plan för den dolda pensionsskulden är instrument som Borås Stad använder i dessa
sammanhang. Borås Stad har länge haft strategin att ”det
ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål”.
Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för verksamheten men också utgör grunden till ett
förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen.
Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och
antagandena i dessa, förutsättningarna för verksamheten.
Verksamheten blir mest effektiv om den har stabila förutsättningar och långsiktighet. Därför bör den finansiella
strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så att de
ekonomiska målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten måste vara att ramarna i
möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en
jämn och planerad verksamhet. Förutsättningarna för att
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kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt
redovisas.

Finansiell strategi i ansträngda
budgetlägen
I de senare årens budgetar har relativt låga resultatnivåer
föreslagits. Bakgrunden har varit att i budgetläget skapa
förutsättningar för en jämn verksamhetsutveckling i en
ansträngd ekonomisk situation. Lägre budgeterade resultatnivåer försvaras av flera tidigare års goda resultat jämte
det faktum att resultaten i boksluten varit klart över de
finansiella målen. En av förklaringarna till detta är att realisationsvinster inte budgeteras av försiktighetsskäl. Under
2000-talet har Borås Stad ökat sitt eget kapital ifrån 2,1
miljarder för att 2016 vara ca 4,4 miljarder. Samtidigt har
stora avsättningar kunnat ske till bland annat dold pensionsskuld och vägprojekt.

God ekonomisk hushållning
Från 2006 gäller kommunallagens regler om ”god ekonomisk hushållning”. Detta innebär att för ekonomin och
verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Borås Stad har
under ett flertal år arbetat med finansiella nyckeltal för att
analysera 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.

Den ekonomiska plattformen
Uppbyggnaden
Landets kommuner kom, med undantag för åren 20022004, in i en resultattillväxt i början av 2000-talet. Borås
Stad kunde liksom de flesta andra kommunerna stärka sina
finansiella positioner under denna tid samtidigt som verksamheten kunde expandera. Åren 2009-2010 förutspåddes
bli en svår period men så blev det inte, särskilt inte i större
och medelstora städer med befolkningstillväxt.
Borås Stads ekonomiska tillväxt förklaras med konjunkturmässigt ökade skatteintäkter, realisationsvinster från
markförsäljning och återbetalningar från AFA-försäkringen
samt av en kommunal organisation vars budgetföljsamhet
varit relativt god. Interna styrsystem såsom buffertar på olika
nivåer, tydlig ledning och tydliga mål har då haft betydelse.
Systemet sattes på prov under 2011 då stora budgetavvikelser
uppstod i samband med en större omorganisation. I nuläget,

åter med förändrad organisation från och med 2017, ser det
mer gynnsamt ut med en nämndorganisation som förefaller
vara i ett betydligt bättre ekonomiskt skick.

Prognosen för 2016
Budgeten för 2016 antogs med ett resultat på +90 mnkr
vilket är något under den finansiella målnivån. Prognosen
för den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad är i delårsrapporten per augusti +154 mnkr. Nämnderna beräknas
för första gången på länge lämna ett överskott jämfört med
tilldelade kommunbidrag. Detta betyder att verksamheten,
om inget oförutsett inträffar, går in i 2017 med ekonomisk
balans.

Budgetförutsättningar 2017
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att
den svenska ekonomin nått konjunkturell balans och
konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär
ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som
är starkare än normalt. På längre sikt ser det dock inte lika
positivt ut. Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt
att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns
samlade finansiella sparande motsvara 1,0 procent av BNP.
Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till
kommunsektorn. Den svenska ekonomin har under de
senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande
produktion och sysselsättning parallellt med en vikande
arbetslöshet. Den svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband
med finanskrisens utbrott hösten 2008. För Borås del har
de ekonomiska förutsättningarna som råder kunnat ge ett
ökat verksamhetsutrymme på 4,8 procent för våra nämnder
under 2017 och ett resultat för kommunen som helhet som
ligger inom vårt finansiella mål. Då verksamheterna förefaller vara i ekonomisk balans innebär det att resurstillskotten
oavkortat kan gå till att öka kvaliteten och måluppfyllelsen.

Investeringar
Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera kapitalanvändningen. Bakgrunden är att investeringar i princip
är långsiktiga åtaganden där lånekostnader kraftigt kan
förändras över tiden. Med en för stor andel bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maximal
verksamhet på sikt försämras. Därför har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvolym. Denna teori får dock
inte gälla för så kallade lönsamma investeringar, till exempel
byte av oljepannor. Utifrån att kommande investeringar
normalt genererar nya nettokostnader för verksamheten
måste de som istället påverkar ekonomin positivt stimuleras.
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Lönsamma investeringar läggs alltså utanför den investeringsram som normalt gäller. Denna grupp utökades inför
2013 med exploateringsområden för industrin och 2014
med bostadsområden, då kostnadskalkylerna här över tiden
skall täckas av tomtpriser. Investeringsnivån 2017 är höjd
relativt mycket då det finns stora behov, bland annat av nya
skolor och förskolor.

Finansiella mål
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag			
Bokslut Budget Budget
2015
2016
2017
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Årets resultat, mnkr

159

90

121

Årets resultat/skatteintäkter och generella
statsbidrag, %

2,9

1,6

2,0

%
Mål

2-3%

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag är för Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett
resultat som är cirka 115 mnkr. Detta resultat behövs för att
långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investeringar utan
att behöva låna till hela beloppet. En annan viktig aspekt är
pensionsskulden, intjänad till och med 1997-12-31, den så
kallade ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen
inte får upptas i balansräkningen. För Borås del har den
årliga skulduppräkningen tidigare inneburit en ökning med
ca 30 mnkr per år. Skuldökningen har nu börjat avta men
belastningen på utbetalda pensioner har då istället ökat.
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. Resultatnivån är
också att betrakta som en fallhöjdsmarginal för att klara
balanskravet om oförutsedda händelser inträffar. För 2017
budgeteras ett resultat på +121 mnkr för kommunen. Detta
är i linje med det finansiella målet.
Soliditet
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Soliditet, %

72,8

73,0

72,0

Tillgångsförändring,
mnkr

-156

120

200

Förändring av eget
kapital mnkr

160

90

121

Självfinansiering av
tillgångsökning, %

100

75

60

Mål

80-100

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten,
med vilket menas den del av kommunens tillgångar som
finansieras med egna medel, skall uppgå till cirka 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 som tar resurser från
kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra
sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre
finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling
förutsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet
och tillgångarna. För oförändrad soliditet måste det egna
kapitalet öka i samma takt som tillgångarna.
Resultatet är budgeterat till 121 mnkr och tillgångarna
beräknas öka med 200 mnkr, vilket innebär att 60 % av
tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel.
Detta gör att soliditeten minskar något, till 72,0 %. Målet
med att självfinansiera till 80 % nås inte vilket beror på en
hög investeringsnivå under 2017.

Budget 2017
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade
till 5 678,9 mnkr. Mellan 2016 och 2017 ökar nettokostnaderna med 274,8 mnkr. Tillsammans med avskrivningar
på 230,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 5 908,9
mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2016 på
höga 5,2 %.
Skatteunderlaget enligt 2016 års taxering, det vill säga
de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2015, har
räknats upp med Sveriges Kommuners och Landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade
inkomstökningarna åren 2016 och 2017. Detta innebär att
hänsyn även tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % beräknas då
de totala skatteintäkterna bli 4 776,1 mnkr.
De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är
budgeterade till 1 223,8 mnkr. Summan inkluderar även
kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag samt
den kommunala fastighetsavgiften.
Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr och inkluderar
planerad aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med
15,0 mnkr. Övriga finansnettot beräknas även det till 15,0
mnkr på grund av fortsatt låga marknadsräntor.
Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar
121,0 mnkr. Då några extraordinära intäkter eller kostnader
inte är budgeterade blir årets resultat också 121,0 mnkr.
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Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 500 mnkr. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar
detta en ökning av anläggningstillgångarna med 270,0 mnkr. Omsättningstillgångarna beräknas minska med 70,0 mnkr.
Sammanlagt beräknas tillgångarna öka med 200,0 mnkr.
mnkr
2015

2016

2017

1 325,9

1 419,8

1 462,4

-6 461,2

-6 824,0

-7 141,3

205,3

-212,0

-230,0

-5 340,6

-5 616,2

-5 908,9

Skatteintäkter

4 312,2

4 588,3

4 776,1

Generella statsbidrag och utjämning

1 109,3

1 093,9

1 223,8

29,5

24,0

30,0

110,4

90,0

121,0

159,9

90,0

121,0

Anläggningstillgångar

4 160,7

4 348,7

4 618,7

Omsättningstillgångar

1 790,0

1 722,0

1 652,0

Summa

5 950,7

6 070,7

6 270,7

Resultatbudget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Realisationsvinster
Årets resultat

49,5

Balansbudget

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa
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4 330,2
159,9

4 420,2
90,0

4 541,2
121,0

636,2

636,2

636,2

0

0

0

984,2

1 014,3

1 093,3

5 950,7

6 070,7

6 270,7

452,0

302,0

351,0

Finansieringsbudget
Tillförda medel
Överskott från verksamheten
Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel

-343,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

63,0

50,0

50,0

173,0

352,0

401,0

-417,0

-400,0

-500,0

Minskning av finansiella anläggningstillgångar
Ökning av långfristiga skulder
Summa
Använda medel
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Ökning av finansiella anläggningstillgångar

-81,0

Minskning av långfristiga skulder
Summa

-430,0

-400,0

-500,0

Förändring av likvida medel

-257,0

-48,0

-99,0
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Finansiell analys
Borås Stads finansiella analys utgår från den så kallade 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.

Resultat
Resultatutveckling
Bokslut
2015
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Budget Ber utfall
2016
2016

Budget
2017

Årets resultat,
mnkr

160

90

154

121

Årets resultat/
skatteintäkter %

2,9

1,6

2,7

2,0

Årets resultat/
eget kapital %

3,7

2,1

3,5

2,7

Andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag
Bokslut
2015
Nettokostnader

För 2017 budgeteras ett resultat på 121 mnkr vilket är i nivå
med det finansiella målet. Resultatet innebär ett utrymme
för verksamhetens nettokostnader på 5,2 % jämfört med
budget 2016. Här ingår en buffert på 0,3 % avseende demografiska förändringar. Relateras det budgeterade resultatet
2017 till det egna kapitalet innebär det en ökning med 2,7 %
som därmed värdesäkras då inflationen förväntas bli 1,8 %.

Budget Ber utfall
2016
2016

Budget
2017

93,8

95,1

94,5

94,6

3,8

3,7

3,8

3,8

Finansnetto

-0,5

-0,4

-0,4

-0,4

Verksamhetens
nettokostnader

97,1

98,4

97,9

98,0

Avskrivningar

Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år
från och med 1997. De redovisade resultaten de senaste
åren har legat över det finansiella målet vilket delvis beror
på återbetalning av försäkringspremier från AFA-försäkring.
För 2016 förväntas resultatet bli klart bättre än Kommunfullmäktiges budget bl.a. beroende på ej fullt ut utnyttjat
flyktingsstatsbidrag och en förbättrad budgetföljsamhet
hos nämnderna. Obudgeterade realisationsvinster från
tomt- och markförsäljning beräknas uppgå till 30 mnkr.

%

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den främsta
inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag
gör. För 2016 beräknas nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 97,9 % vilket
då följer den ekonomiska planeringen. För 2017 budgeteras
att verksamhetens nettokostnader inklusive finansnettot
skall ta 98,0 % av skatteintäkterna i anspråk. Borås Stad
har en stark ekonomi i grunden med en lång period av god
tillväxt av det egna kapitalet. I syfte att ge verksamheterna
bra förutsättningar för 2017 har ett tillräckligt finansiellt
resultat budgeterats.
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Risk

Finansiering av nettoinvesteringarna
Bokslut
2015
Överskott från
verksamheten,
mnkr

298

Budget Ber utfall
2016
2016

302

372

Budget
2017

Likviditet
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Kassalikviditet, %

159

147

130

Rörelsekapital, mnkr

806

708

559

351

Årets nettoinvesteringar,
mnkr

416

400

390

500

Självfinansieringsgrad %

72

76

95

70

Nettoinvesteringarna beräknas under 2016 uppgå till 390
mnkr exklusive investeringar i nya industri- och bostadsområden som skall finansieras med tomtförsäljning. Exkluderas de kostnader som ej är rörelsekapitalpåverkande,
det vill säga kostnader som ej föranleder någon likvid
utbetalning, kommer Borås att ha 372 mnkr kvar när den
löpande driften är betald. Självfinansieringsgraden uppgår
till 95 % vilket innebär att nettoinvesteringarna till 95 %
kan betalas med egna medel från verksamheten. För 2017
beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 70 % vilket
beror på en förhöjd investeringsnivå.

Kapacitet
Soliditet
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Soliditet, %

72,8

73,0

72,0

Tillgångsförändring, mnkr

-156

120

200

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med
antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och
ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2017
uppgå till 130 %. Kassalikviditet under 100 % innebär att de
kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna.
Borås Stad strävar efter att ha en låg likviditetsreserv. Inom
Internbanken kan både kommunen och de kommunala
företagen tillgodose behovet av kortfristiga betalningsmedel
genom att utnyttja den gemensamma likviditetsreserven.
Genom denna möjlighet har kommunen en rimlig likviditet i förhållande till betalningsströmmarna. Dessutom
består de kortfristiga skulderna till cirka en tredjedel av
semesterlöneskuld till de anställda. Denna kommer inte
att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet beräknas
minska både 2016 och 2017 men ligger fortfarande på en
relativt hög nivå.

Extern upplåning

Total låneskuld, mnkr

Förändring av eget kapital
mnkr

160

90

121

Självfinansiering av tillgångsökning, %

100

75

60

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella
styrka. Soliditeten visar hur mycket av tillgångarna som har
finansierats med egna medel. Kommunens övergripande
finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %.
Strävan att nå detta mål har med något undantag uppfyllts
de senaste åren. Under 2016 planerades soliditeten att öka
något. För 2017 visar tabellen att 60 % av tillgångsökningen
beräknas kunna finansieras med egna medel, vilket är under
det finansiella målet och beror på en högre investeringsnivå.

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

0

0

0

Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden
under 2004. Detta innebär att kommunen sedan dess inte
har några långfristiga låneskulder för egen del. I balansräkningen finns upptaget långfristiga skulder på cirka 300
mnkr. Dessa avser en del av Internbankens utlåning till de
kommunala bolagen. För den kommunala förvaltningsorganisationens del har de senaste årens goda resultat inneburit
att den externa låneskulden som i mitten av 1990-talet var
uppe i cirka 600 mnkr nu helt har kunnat amorteras ned.
Detta innebär lägre risk för ränteförändringar och ett utökat
verksamhetsutrymme.
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Kontroll
Budgetavvikelse

mnkr
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Ber utfall
2016

Kommunen

+48

+1

+34

Nämnder/förvaltningar

-55

-75

-11

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomi och tillfredsställande kontroll över verksamheten är
att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom
tilldelat kommunbidrag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av årets
resultat exklusive realisationsvinster och dels nämndernas
utfall i förhållande till kommunbidragen. Kommunen har
de senaste åren redovisat positiva avvikelser jämfört med
budget främst tack vare återbetalning från AFA-försäkring
och upplösning av avsättning till medfinansiering av infrastruktur.
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För 2016 beräknas nämnderna totalt kunna bedriva sin
verksamhet inom tilldelade kommunbidrag borträknat
godkända ianspråktaganden av tidigare års överskott främst
till den nya IT-plattformen. Detta är en avsevärd förbättring
jämfört med åren tidigare. Det är viktigt att nämndernas
verksamhet framöver är under kontroll, eftersom det är
en nödvändig om de finansiella målen skall kunna hållas.
Kontroll över ekonomin är en grundförutsättning för den
”goda” kommunen och gagnar verksamheten långsiktigt.

Utveckling de kommande åren
2018-2019

bygger på en fortsatt god men dämpad konjunktur. Viss
beredskap måste därför finnas inte minst på grund av
osäkerheten i vår omvärld. Under 2016 genomfördes en
skattehöjning med 25 öre för att möta de ökade kraven som
demografiutvecklingen ger.

Verksamhetens nettokostnader beräknas ligga på ca 3,3
procent perioden 2018-2019. Redan 2016 har höjd tagits för
växande målgrupper inom verksamheterna. Resultatnivån
som det tillgängliga skatteunderlaget medger ligger i stort
sett inom det finansiella målet på lägst 2 procent av skatter- och generella statsbidrag.

Framskrivning av resultatet 2018-2019

mnkr

2017

2018

2019

-5 909

-6 102

-6 296

5,2

3,3

3,2

6 000

6 198

6 395

- årlig förändring , %

5,6

3,3

3,2

Resultat

121

125

116

Nettoinvesteringar

500

500

500

2,0

2,0

1,8

Verksamhetens nettokostnader
- årlig förändring, %
Skatte- och bidragsintäkter

Resultat, % av skatteintäkter

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges
Kommuners och Landstings prognos för Borås Stad. Nettokostnadsberäkningen bygger på 2017 års budget uppräknad
med hänsyn till den förväntade löne- och prisutvecklingen
och det utrymme som skatteintäkterna medger. Resultatnivån 2018-2019 innefattar även de förändringar som föreslås
i budgetpropositionen för 2017.

Åren 2018–2019 beräknas skatteunderlaget i Sverige växa
med omkring 1 procent per år i reala termer. Den svenska
ekonomin beräknas då befinna sig i konjunkturell balans
då varken hög- eller lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten uppgår till strax över 6,5 procent och KPIFinflationen (det vill säga inflationen exklusive hushållens
räntekostnader) förväntas stiga till ca 2 procent. I år och
nästa år växer efterfrågan i den svenska ekonomin snabbt.
Inte minst investeringarna och den offentliga konsumtionen
uppvisar jämförelsevis höga tillväxttal. För åren därefter
väntas tillväxttakten avta.

Den redovisade investeringsvolymen förutsätts att ligga på
ca 500 mnkr under hela planperioden. För att bibehålla
och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att
effektivare nyttja de befintliga tillgångarna och därigenom
hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare kapitalanvändning, alltså att bättre utnyttja det kapital som
bundits i verksamheten och att avyttra tillgångar som inte
är nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ
till besparingar och neddragningar.

Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för Borås del öka
med 3,3 procent 2018 och 3,2 procent 2019. Prognosen

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att
upprätthålla en god resultatnivå och en investeringsnivå som
inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen ovan
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visar på en resultatnivå som i princip uppfyller de finansiella
målen under planperioden. Detta får anses vara godtagbart
och med ambitionen att upprätthålla en bra nivå på verksamheten. Kommunens relativt starka finansiella ställning
kräver inte att den fulla finansiella målsättningen behöver
uppfyllas varje år. Resultatnivån kan även ses som en fallhöjdsmarginal vid förändrade ekonomiska förutsättningar.

Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efterfrågan på kommunens
tjänster ökar och därmed också kostnaderna. Om skatteintäkterna inte får den förväntade positiva utvecklingen
som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta
efterfrågan av mer service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten.
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Nämndernas verksamhet

»

	Budgeten 2017 bygger i grunden på att lönekostnaderna ökar med 2,3
procent, medan övriga kostnader räknas upp med 1,5 procent. Det ekonomiska målet för nämnderna är normalt noll, det vill säga att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är
överordnat andra verksamhetsmål. Investeringsbudgeten 2017 är på
573 mnkr, exklusive utbyggnad av nya industri- och bostadsområden
och underhållsinvesteringar som tidigare hanterades som driftkostnad.
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I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetförslag för kommunens olika interna
redovisnings- eller ansvarsenheter, i detta fall de olika nämnderna. Vilka nämnder eller
ansvarsenheter det handlar om framgår av nedanstående organisationsschema.

Valberedningen
Stadsrevisionen

Kommunfullmäktige

Arvodesdelegationen
Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsen

Valnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

Arbetslivsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Vård- och äldrenämnden

Fritid- och folkhälsonämnden

Kulturnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och
konsumentnämnden

Tekniska nämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Servicenämnden
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Driftbudgeten
Ekonomiska mål och ekonomiskt
ansvar
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna täcks när det gäller
anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag.
Kommunbidraget motsvarar normalt den budgeterade
nettokostnaden per nämnd.
Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar
själva med vissa begränsningar om sin lokalanvändning.
Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen som
helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också
kapitalkostnaderna. Detta innebär bland annat att ökade
kapitalkostnader på grund av investeringar inkräktar på
utrymmet för övriga verksamhetskostnader. En effektivare
kapitalanvändning, att mindre kapital binds i verksamheten,
ger å andra sidan utrymme för ökad verksamhet.
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 Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En
förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är
att fastställda verksamhetsmål uppnåtts.
Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet
är i normalfallet noll, det vill säga budgeten baseras normalt
på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa
undantag förekommer dock. Det handlar då främst om
att nämnderna i budgeten finansierar verksamheten med
överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från
tidigare år.
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 verksamhetsmål.
För att inte riskera att viktiga verksamhetsmål äventyras och
för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör inarbetning av underskott ske under planerade
former. Inarbetning av större underskott kan ske över en
längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte
måste täckas in redan under det följande året. Beslut om

fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen.
Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget skall avsätta lägst 1 procent av kommunbidraget till
oförutsedda händelser/buffert. Syftet med buffertar är att
nämnderna under året ska ha en beredskap för oförutsedda
händelser. Innan bufferten får tas i anspråk ska en åtgärdsplan ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats.

Kommunbidrag 2017
Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från
beräknade resurser och utifrån önskvärd prioritering och
inriktning på verksamheten, ekonomiska ramar för nämndernas budgetarbete. Ramarna bygger på de förutsättningar
som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna
uppgick till sammanlagt 5 776 500 tkr. Höjningen bygger på
en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,3 % medan
övriga kostnader räknas upp med 1,5 %. Totalt innebar
ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med
183 843 tkr jämfört med 2016 års budget, vilket motsvarar
3,3 %. I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår
kommunbidragen till 5 863 700 tkr. Sammantaget har
kommunbidragen till nämnderna ökat med 4,8 % jämfört
med budget 2016.
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tkr

Kommunbidrag per nämnd
Nämnd

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

Kommunfullmäktige

11 350

12 000

12 850

4 350

4 450

4 550

70 250

76 100

113 150

102 250

106 050

111 050

1 000

1 000

1 000

27 200

27 600

27 450

0

0

0

146 900

152 100

223 100

- föreningsbidrag

37 650

39 550

40 200

Samhällsbyggnadsnämnden

25 400

23 900

24 400

143 200

148 650

154 350

- persontransporter

59 300

61 650

64 200

Miljö- och konsumentnämnden

21 000

22 250

25 550

Kulturnämnden

140 400

143 600

161 300

Gymnasie- och vuxentbildningsnämnden

469 100

480 800

507 600

Sociala omsorgsnämnden

678 850

698 100

642 300

Arbetslivsnämnden

215 500

222 150

226 100

5 600

5 700

6 400

44 550

44 550

926 800

963 400

27 050

28 800

1 147 450

1 184 200

48 800

53 750

1 020 550

1 070 850

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- stadskansliet
- kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m
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Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnd Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnd Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnd Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
Förskolenämnd

698 100

Grundskolenämnd

1 353 050

Individ- och familjeomsorgsnämnd

258 700
1 208 300

Vård- och äldrenämnd
Summa

5 374 500

5 571 200

5 863 700

Budget 2017 | Nämndernas verksamhet

Investeringsbudget
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
Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda beslut skall
grundas på inkomna anbud.
Sammanlagt uppgår de totalt planerade nettoinvesteringarna under åren 2017-2019 till 1 892 mnkr, varav 646 mnkr
2017, 720 mnkr 2018 och 526 mnkr under 2019.
Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna
bygger på en årlig genomförd investeringsvolym på 500

mnkr för åren 2017-2019. Erfarenhetsmässigt sker alltid
tidsförskjutningar i investeringsprogrammet. Samtidigt
tillkommer nya projekt, av vilka ett flertal är under utredning och inte är medtagna i budgeten.
För att bedömningen av investeringsvolymen skall bli rätt
i förhållande till de åtaganden som investeringar normalt
innebär så beaktas även externa projekt som till exempel
Borås Arena kalkylmässigt. Projekt som dessa där till exempel ändrade ränteförhållanden direkt påverkar kommunens
resultaträkning bör bedömningsmässigt betraktas som om
de vore egna investeringar.
I nedanstående tabell redovisas de planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i budgeten har detta
markerats med «B».

INVESTERINGSPLAN 2017-2019
Total
utgift

Verksamhet

Utgift
tom
2016

Plan
Budget
2017

2018

2019

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Särskilda servicefunktioner
Energibesparande åtgärder inklusive belysningsarbeten

Lfn

22 000

5 000 B

8 000

9 000

Solenergi

Lfn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Miljöanpassningar

Lfn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Tillgänglighetsanpassningar

Lfn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Hyresgästanpassningar

Lfn

24 000

8 000 B

8 000

8 000

Säkerhetsinvesteringar

Lfn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Underhållsinvesteringar

Lfn

105 000

35 000 B

35 000

35 000

Restaurering av Vattentornet, Borås

Lfn

9 000

Kopiatorer/utskriftsenheter

Sn

9 000

3 000 B

3 000

3 000

Fordon och maskiner

Sn

45 000

15 000 B

15 000

15 000

Kommunikationsutrustning IT

Sn

9 000

3 000 B

3 000

3 000

Pantängen, skärmtak

Sn

4 802

4 802

Utbyte infartsskyltar

Ks

3 500

3 500

Nytt ärendehanteringssystem

Ks

2 000

2 000

E-arkiv

Ks

2 300

2 300

247 602

94 561

76 000

77 000

105 000

35 000

35 000

35 000

105 000

35 000

35 000

35 000

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER OCH
SÄRSKILDA SERVICEFUNKTIONER

41

8 959

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
Markförsörjning
Inköp av fastigheter
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Ks
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INVESTERINGSPLAN 2017-2019
Total
utgift

Verksamhet

Utgift
tom
2016

Plan
Budget
2017

2018

2019

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Kommunikationer
Beläggningsunderhåll

Tn

25 500

8 500 B

8 500

8 500

Attraktiv stad

Tn

9 000

3 000

3 000

3 000

Div mindre gatu- och broarbeten

Tn

16 500

5 500 B

5 500

5 500

Program för tillgänglighet

Tn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Gång- och cykelinfrastruktur

Tn

15 500

9 500 B

3 000

3 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort

Tn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning

Tn

7 000

3 500

3 500

Ny kollektivtrafik

Tn

21 000

2 000 B

3 100

3 100

Upprustning centrummiljöer

Tn

3 000

1 000

1 000

1 000

Borås flygplats

Tn

15 000

500 B

500

500

Promenadstråk längs Viskan

Tn

9 000

3 000

3 000

3 000

Ny Nybro

Tn

15 000

3 000

12 000

Grönområdesplanen

Tn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Lekplatser/mötesplatser

Tn

15 000

5 000 B

5 000

5 000

Diverse mindre parkinvesteringar

Tn

4 500

1 500 B

1 500

1 500

Trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur

Tn

1 500

500 B

500

500

166 500

43 000

44 100

53 100

12 800

Parkverksamhet
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SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER
FRITID OCH KULTUR
Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av konstgräsplaner

FoF

8 000

4 000 B

2 000

2 000

Utveckling av näridrottsplatser

FoF

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne

FoF

4 500

1 500 B

1 500

1 500

Utveckling av spår och leder

FoF

11 000

4 000 B

3 500

3 500

Utveckling av badplatser (utebad)

FoF

1 500

500 B

500

500

Evenemangsstaden Borås

FoF

4 000

2 000 B

1 000

1 000

Ny fullstor konstfrusen isbana

FoF

15 000

15 000

Lundby Park

FoF

1 400

400

500 B

500

Stadsparksbadet Etapp 1

Lfn

54 000

8 119

40 667

5 214

Stadsparksbadet Etapp 2

Lfn

33 700

39

2 000

Boråshallen ombyggnad (bl.a tillgänglighetsanpassning)

Lfn

20 000

595

19 405

Lfn

72 000

840

Kulturverksamhet
Scenteknik stora scenen, Stadsteatern

15 000

56 160

27 700
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INVESTERINGSPLAN 2017-2019

Verksamhet

Total
utgift

Utgift
tom
2016
405

Plan
Budget
2017

2018

2019

15 000

9 595

Black Box, Stadsteatern

Lfn

25 000

Konstnärlig utsmyckning

Kn

3 000

3 000 B

Skulpturbienallen 2016

Kn

1 000

1 000 B

Förvaltningsövergripande investeringar

Kn

1 500

500 B

500

500

88 667

108 279

47 295

14 700

SUMMA FRITID OCH KULTUR

258 600

10 398

AFFÄRSVERKSAMHET
Näringsliv
Utbyggnad av industriområde Viared Västra

Ks

29 400

14 700

Utbyggnad av industriområde Viared Norra

Ks

1 000

1 000

Utbyggnad av industriområde Nordskogen

Ks

1 400

Utbyggnad av övriga industriområden

Ks

30 000

10 000

10 000

10 000

Ks

28 000

12 000

8 000

8 000

37 700

32 700

19 400

1 400

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET

89 800

0
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PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskola
Kransmossen, 6 avd

Lfn

33 565

22 631

10 934 B

Sagavallen, 6 avd

Lfn

33 639

21 185

12 454 B

Kärrabacken, 6 avd

Lfn

35 485

20 019

15 466 B

Göta, 6 avd

Lfn

34 500

500

14 500

19 500

Bergsäter, 6+1 avd

Lfn

36 500

500

12 000

24 000

Tallbacken, 6 avd

Lfn

35 000

2 245

32 755 B

Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd

Lfn

34 500

Äspered tillbyggnad, 1-2 avd

Lfn

18 000

Gånghester, 6 avd

Lfn

Sandared, Strandvägen, 6 avd

1 000

33 500

2 000

15 550

34 500

4 000

30 500

Lfn

34 500

500

12 000

KreaNova Norrby, 6 avd

Lfn

35 350

28 500 B

5 015

Alideberg, 6+1 avd

Lfn

36 500

500

18 000

18 000

Norrby 2, 6 avd

Lfn

34 500

500

6 500

27 500

Hässleholmen, Tunnlandsgatan, 6 avd

Lfn

34 500

1 500

18 000

15 000

Centrala Byttorp, Vindelgatan, 6 avd

Lfn

34 500

7 000

27 500

Dalsjöfors, 6 avd

Lfn

34 500

13 000

21 500

Vid Sjöboskolan, 6 avd

Lfn

34 500

Inventarier nya förskolor

Fn

2 400

450

1 835

22 000

13 000
2 400 B
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INVESTERINGSPLAN 2017-2019

Verksamhet

Plan

Total
utgift

Utgift
tom
2016

Budget
2017

2018

2019

Grundskola
Särlaskolan (byggnadens yttre delar)

Lfn

14 534

7 769

6 765 B

Fristadskolan högstadie ombyggnad

Lfn

43 660

1 751

40 804 B

Bodaskolan ombyggnad plan 4

Lfn

30 000

Särlaskolan ombyggnad

Lfn

132 700

480

Myråsskolan om- och tillbyggnad

Lfn

80 000

847

Daltorpskolan gymnastikhall, verksamhetsanpassning

Lfn

13 400

89

3 655

9 656

Gånghesterskolan om- och tillbyggnad

Lfn

105 000

202

24 798

80 000

Sjömarkenskolan tillbyggnad

Lfn

103 900

2 000

50 000

Bäckängsgymnasiet (Matsal, bibliotek)

Lfn

33 651

13 291

20 360 B

Viskastrandgymnasiet ombyggnation

Lfn

24 000

377

12 000

11 623

Sven-Erikssongymnasiet ombyggnation

Lfn

36 530

10 000

26 530
405 932

1 105

30 000
10 000
24 453

54 700

51 900

Gymnasieskola

1 194 314

94 171

289 391

Lfn

25 000

17 978

7 022 B

Gångväg vid Hulta Ängar

Lfn

450

Gruppbostad med särskild service enl. LSS

Lfn

18 000

1 250

16 750

Gruppbostad med särskild service enl. LSS

Lfn

17 000

1 250

15 750

Gruppbostad med särskild service enl. LSS

Lfn

16 500

8 250

8 250

Gruppbostad med särskild service enl. LSS

Lfn

16 500

8 250

8 250

Gruppbostad med särskild service enl. LSS

Lfn

16 500

500

16 000

Gruppbostad med särskild service enl. LSS

Lfn

16 500

500

16 000

Inventarier LSS- och SOL-boenden

Son

3 150

1 350 B

900

900

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET

34

261 100

VÅRD OCH OMSORG
Individ- och familjeomsorg
Dammsvedjan boende enligt socialtjänstlagen
Omsorg om äldre- och funktionshindrade

SUMMA VÅRD OCH OMSORG
SUMMA NETTOINVESTERINGAR
Försäljning av mark och fastigheter

Ks

450

129 600

20 478

57 822

18 400

32 900

2 191 416

125 047

646 141

720 411

525 795

-85 000

-85 000

-85 000

-255
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UTREDNINGS- OCH FÖRSTUDIEPROJEKT 2017, 2018
PROJEKT

Ansvarig nämnd

Fritid
Sven Ericsonvallen, nya omklädningsrum

Lfn

Dalsjöfors simhall

Lfn

Björkängsvallen, Ryda sportfält, Svaneholms IP, omklädningsrum/ev. klubbhus

Lfn, Fof

Kultur
Konstmuséet entré

Lfn

Förskola
Förskola, Kristinegården

Lfn

Grundskola
Erikslundsskolan ombyggnad

Lfn

Sandgärdskolan ombyggnad

Lfn

Byttorpskolan ombyggnad + ny förskola

Lfn

Myråsskolan om- och tillbyggnad

Lfn

F-6 skola på regementsområdet

Lfn

F-3 skola i Dalsjöfors samt Tummarpskolan om- och tillbyggnad

Lfn

Norrbyskolan återställning till skola

Lfn

Grundskolor, plan för nybyggnation

Lfn, Grn

Äldreomsorg
Äldreboende, plan för nybyggnation

Lfn, Vän
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Kommunfullmäktige

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

78

80

80

Kostnader

-12 029

-12 080

-12 930

Nettokostnader

-11 951

-12 000

-12 850

Kommunbidrag

11 350

12 000

12 850

-601

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Resultat
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Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges uppgift
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen, främst
•
•
•
•

mål och riktlinjer för verksamheten
budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
nämndernas organisation och verksamhetsformer
årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och ersättare
och sammanträder normalt 12 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2014-2018 är följande.
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna		 24
Moderata Samlingspartiet			17
Sverigedemokraterna				9
Vänsterpartiet					6
Folkpartiet liberalerna				5
Miljöpartiet de Gröna				5
Centerpartiet					4
Kristdemokraterna				3

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till förtroendemannautbildning.

Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet
inklusive partistöd, förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 850 tkr inför 2017, varav 350 tkr
är utökat bidrag avseende ökade representationskostnader.
Inriktningen mot att utveckla Borås som en evenemangsstad slås fast i visionen Borås 2025. Möjligheterna att kunna
möta framgångsrika strävanden på detta område och också
erbjuda representationsmöjligheter i växande omfattning
genererar ett utökat anslagsbehov. Verkligt utfall regleras
varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet
att hantera avvikelser.

Verksamheten 2017
Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett halvdagsammanträde för behandling av
årsredovisning inklusive ansvarsfrihet samt ett tvådagarssammanträde för behandling av nästa års budget.
Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna representerade i Kommunfullmäktige för att förbättra
partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan
i opinionsbildningen och därigenom stärka den lokala
demokratin. Varje parti erhåller ett och ett halvt belopp
Grundnivå (GN) enligt ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda” i grundstöd. Vidare erhåller
varje parti ett GN per mandat.
Partierna som är representerade i Kommunfullmäktige
erhåller också bidrag till utbildning av sina förtroendevalda
och har dessutom möjlighet till två dagars studiebesök inom
verksamhetsområdet.
VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

-6 844

-6 544

-7 206

-5 107

-5 456

-5 644

Sammanträden m m
Nettokostnader tkr

Partistöd
Nettokostnader tkr
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Revisorskollegiet

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

543

335

376

Kostnader

-5 019

-4 785

-4 926

Nettokostnader

-4 476

-4 450

-4 550

Kommunbidrag

4 350

4 450

4 550

-126

0

0

1 631

1 631

-

-

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och
ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och
medborgarnas kontrollorgan när det gäller efterlevnaden av
kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisionen följer
God revisionssed. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning.

Revisorerna granskar
• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
• att räkenskaperna är rättvisande
• att den interna kontrollen är tillräcklig

Granskning enligt God revisionssed
innebär:
att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och
prioritering utgår från en risk- och väsentlighetsanalys
och specificeras i revisionsplanen för Första och Andra
revisorsgrupperna
• att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och på ett
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt
att den interna kontrollen av verksamheten är tillräcklig

• att granska om redovisningen har utförts enligt god
redovisningssed, det vill säga om de löpande och årliga
räkenskaperna är rättvisande
• att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder
• att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning av Kommunstyrelsen och nämnderna

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till revisorskollegiet ökar till 4,6 mnkr.
Då kollegiet har ett ackumulerat överskott på 1,6 mnkr
finns möjlighet att söka frigöra detta om ytterligare behov
finns. För 2017 uppgår den egna personalstyrkan till totalt
5 revisorer. Den egna personalstyrkan kompletteras med
köp av externa revisionskonsulter.

Verksamheten 2017
Stadsrevisionens granskning tar sin utgångspunkt i en årlig
risk- och väsentlighetsanalys.
Med analysen som grund formulerar Första och Andra revisorsgrupperna revisionsplaner för revisionsåret. Revisionsplanerna är styrande för granskningsinsatserna, men oförutsedda händelser kan föranleda
specifika granskningsinsatser och anpassning av planerna.
Förändringar i stadens verksamhet och organisation
bevakas och analyseras fortlöpande. Vidare bevakas
omvärldsförändringar som kan påverka förutsättningarna för den kommunala verksamheten och revisionen.

Nya uppdrag 2017
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
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Kommunstyrelsen

»

Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två
kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrelsens
förvaltning som redovisas under Stadskansliet.
Det andra kommunbidraget avser kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt
samband med Kommunstyrelsens egen verksamhet
men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här.

Stadskansliet

munalförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten
är av yttersta betydelse för en god ledning och styrning av
Borås Stad.

EKONOMISKT SAMMANDRAG
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tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

66 344

52 839

65 964

Kostnader

-167 921

-128 939

-179 114

Nettokostnader

-101 577

-76 100

-113 150

Kommunbidrag

83 060

76 100

113 150

- 18 517

0

0

Ackumulerat
resultat

3 543

3 543

-

Investeringar

-102 329

-108 500

-80 500

70 010

100 000

85 000

Intäkter

Resultat

Försäljning av mark
och fastigheter

Nämndens uppgift
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och de
kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling
och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat
ansvar för att hålla övriga nämnder under uppsikt, vilket
även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kom-

I Stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma
regler, normer och planer samt att följa upp, utvärdera och
utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att
arbeta med kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning,
huvudmannaskapsgränser med mera. Kommunstyrelsen
har även rollen som ”koncernledning” med ansvar för de
kommunala bolagens verksamhet.
Ambitionen är att koncentrera och renodla arbetet till större
strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska
inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering
och analys av nämndernas resultat.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: Allmän
kommunadministration, ekonomistyrning, personal/
förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivsfrågor, kvalitet och utveckling, kommunikation/marknadsföring, upphandling samt centrum
för kunskap och säkerhet.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2017 blir 113,2 mnkr. Utöver årlig
uppräkning ingår det i denna summa förflyttning av rammedel för de verksamheter som övergår till Stadskansliet i
och med Borås Stads nya organisation. Omflyttningar sker
genom att Kommunstyrelsen under 2017 tillförs gemensam
bemanningsenhet med 13,8 mnkr, säkerhetssamordnare
med 2,1 mnkr, äldre- och elevombud med vardera 0,6 mnkr
samt städkonsulent med 0,6 mnkr. Dessutom flyttas tolerans- och värdegrundsprojektet, liknande det som tidigare
fanns under namnet ”Bra kompis”, till Grundskolenämnden
med 0,5 mnkr.

Ingår gör även tillförda medel med
• 0,7 mnkr för en systemförvaltare för ärendehanteringssystem och e-arkiv,
• 0,5 mnkr avseende engångsmedel för konsulttjänst för
att plocka ut databaser ur LIS,
• 1,0 mnkr för löpande drift av ärendehanteringssystem
och e-arkiv,
• 2,0 mnkr för en textil satsning där ordförandeskap i
ACTE är en stor del,
• 0,7 mnkr för deltagande i verksamheten Business
Region Borås (BRB),
• 0,76 mnkr för tjänsten arbetsrättsspecialist,
• 0,7 mnkr till Strategisk samhällsplanering för att förstärka med en årsarbetare och utökade utredningsmedel
för genomförandet av trafik- och infrastrukturutredningar,

dem. Vårt arbetsgivarvarumärke måste därför stärkas och
våra möjligheter till personlig utveckling och vår positiva
arbetsmiljö marknadsföras.
2017-01-01 sker omorganisationen i Borås Stad med
övergång från stadsdelsnämnder till facknämnder. Omorganisationen ställer stora krav på styrning och ledning
för bästa möjliga implementering. För Stadskansliets del
tillförs flera nya verksamheter: Upphandling, Stadsarkivet
samt den under 2016 beslutade nya avdelningen Centrum
för kunskap och säkerhet till vilken kommunens säkerhetsoch försäkringsfunktion flyttas. Borås Stads gemensamma
bemanningspool tillförs förvaltningen, liksom två nya
tjänster som äldre- och elevombud.
2017 intensifieras arbetet med att, tillsammans med Trafikverket, fastställa Götalandsbanans korridor och station
i kommunen. Resultatet av arbetet har avgörande betydelse
för stadens fortsatta utveckling. Vidare bedrivs ett brett
förankrat arbete med översiktsplanen, som går ut på samråd
under 2016/2017. Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden
för bostäder och verksamheter. Efterfrågan på industrimark
och tomter för bostäder är fortsatt stor och målet är att
möta efterfrågan genom bland annat tillskapande av ny
industrimark och markförsörjning.
Under 2017 fortsätter arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra målstyrning och uppföljning. Det sker dels genom
mer relevanta indikatorer som kopplar ihop ekonomi och
verksamhet och som mäter hur vi når visionen Borås 2025,
dels genom analyser för respektive målområde.
Arbetet med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över
bolagen prioriteras även under 2017 och under året kommer nya styrdokument för bolagsstyrningen att tas fram.

• 0,2 mnkr till Markavdelningen för inköp av konsulttjänster kopplat till utredningar och

Nya uppdrag 2017

• 0,1 mnkr till Kommunikation för ökade marknadsföringskostnader.

En samordningsfunktion för landsbygdsinriktad näringslivsutveckling ska finnas under Kommunstyrelsen.

Flera av uppdragen till verksamheten ligger i budgetskedet
helt eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel,
som fördelas ut under året till de verksamheter de berör.

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för
företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.

Verksamheten 2017

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna
att använda befintliga järnvägar och/eller nybyggda spår
för pendeltågs-/spårvagnstrafik.

Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad valfrihet,
inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta
kraven beror på vårt systematiska arbete med ständiga
förbättringar och vår skicklighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, och sedan behålla och utveckla

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.
Kommunstyrelsen ska ta fram en definition av närproducerade livsmedel, att ligga till grund för uppföljning av
ambitionen att år för år öka den närproducerade andelen.
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Kommunstyrelsen ska, inom ramen för Kommunfullmäktiges tidigare beslut om Plan för personal- och kompetensförsörjning, utreda förutsättningarna för kompetensutveckling
bland chefer, däribland enhetscheferna i äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnader och
former för inspiration och fortbildning för stadens måltidspersonal, till exempel i form av ett utbildningskök.

Kommunstyrelsen uppdras inleda samtal med Västtrafik
för att en eller flera linjer i Borås stadstrafik ska trafikeras
med elbussar.

CKS ska föra en dialog med Polisen om att inrätta lokala
och/eller mobila polisstationer.

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp
hos Västtrafik så att närtrafiken kan gälla även i de mindre
tätorterna som vi har i Borås.

Möjligheten att sköta omlastningen vid den blivande distributionscentralen med personal som annars står långt från
arbetsmarkanden ska utredas.

Investeringar

Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med åtgärder för att
hjälpa stadens anställda att minska CO2-belastningen vid
resor till och från arbetet och får i uppdrag att utreda hur
distansarbete kan användas för nämnda ändamål.
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Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag
på hur fler bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta
stråk utanför centralorten Borås.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta Borås Stads
gemensamma bemanningsenhet från den 1 januari 2017.
Arbetet sker i nära samverkan med berörda nämnder.
Verksamheten ska utvärderas hösten 2017, och denna utvärdering ska innefatta en prövning av var den operativa
verksamheten och dess finansiering ska flyttas fr o m 201801-01. Kommunstyrelsen kommer därefter, huvudsakligen,
ha en strategisk funktion.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens prissättning till nämnder och förvaltningar
i syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan uppstå
vid upphandlingar.
Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Indikatorn ”Antal personer med arbetsmarknadsanställningar” förnyas till budget 2018. Kommunstyrelsen svarar
för att ta fram en justerad indikator.
Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy.
Kommunstyrelsen uppdras att under 2017 tillämpa dubbel
markanvisning i minst ett fall.
Kommunstyrelsen ska proaktivt anvisa mark för bostäder
och verksamheter.
Indikatorn ”Andel av ansökningarna om bygglov med
fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor
efter ansökan, % ” förnyas till budget 2018. Kommunstyrelsen svarar för att ta fram en justerad indikator

Inköp och försäljning av fastigheter
För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 35 mnkr.
Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 15 mnkr och tomter
inom exploateringsområden säljas för 70 mnkr.

Utbyggnad av industriområden
Utbyggnad av Viared Västra budgeteras till 14,7 mnkr,
Viared Norra till 1 mnkr och övriga industriområden
budgeteras till 10 mnkr.

Utbyggnad av nya bostadsområden
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året
12 mnkr.

Nytt ärendehanteringssystem
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att införa ett nytt
ärendehanteringssystem då nuvarande system inte lever upp
till dagens krav på ett modernt system vilket budgeteras
till 2 mnkr.

E-arkiv
För möjlighet till en effektivare arbetsprocess, ökad rättssäkerhet samt bättre tillgång till kommunens information
införs ett e-arkiv. Budgeteras till 2,3 mnkr.

Utbyte infartsskyltar
Tre nya infartsskyltar köps in för att ersätta de befintliga
skyltarna som är byggda med gammal teknik. Budgeteras
till 3,5 mnkr.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.
Tillgång till mark för företagande, m .
2

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt
Svenskt näringsliv.

Utfall
2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

1

1

2

2

2

2

201 960

199 611

200 000

210 000

212 000

220 000

400 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

47

106

35

35

35

35

63

66

66

75

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt)
- Totalt, Nöjd Kund Index
Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

0

40

100

100

100

100

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade
till centrum.

85

147

200

200

200

200

302

500

500

600

800

61

70

75

92

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort
Antal nyproducerade lägenheter av AB Bosä
der
Andel hushåll och företag som har tillgång till
bredband om minst 100Mbit/s, %.

59

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås
tätort

94

100

100

100

100

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.

189

500

500

500

500

Antal nyproducerade lägenheter av kransorternas kommunala bostadsföretag
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Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/
år i %.

0,2

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

4,8

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

4

4

4

4

5,0

3,5

4,0

3,3

3,0

0,4

0

0

0

0

0

45,7

43,7

48

45

50

55

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

-94 958

-72 458

- 87 940

Kommunikation och marknadsföring
Nettokostnader tkr

-9 129

-9 695

-9 746

Administrativ service
Nettokostnader tkr

-3 704

-3 444

-3 508

-12 203

-11 698

-12 133

Markförsörjning, arrenden
Nettointäkter tkr

8 284

11 195

13 367

Tomträttsavgälder, näringsliv
Nettointäkter tkr

1 221

1 203

1 435

Tomträttsavgälder, bostäder
Nettointäkter tkr

10 744

11 362

11 507

Kommunledning, administration
Nettokostnader tkr

Nämnd- och styrelseverksamhet
Nettokostnader tkr
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Kommungemensam
verksamhet

De största posterna utgörs av avgiften till Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund, och tillköp av kollektivtrafik
för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även
avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting, Sjuhärads
Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

8

35

35

Kostnader

-104 156

-106 085

-111 085

Nettokostnader

-104 148

-106 050

-111 050

Kommunbidrag

102 250

106 050

111 050

-1 898

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Resultat

Nämndens uppgift
Under den Kommungemensamma verksamheten samlas
de verksamheter som inte har något direkt samband med
Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå
ansvarsmässigt budgeteras under Kommunstyrelsen.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2017 blir 111 mnkr, vilket är en
ökning med 5 mnkr. Utöver årlig uppräkning ligger det
i denna summa kompensation med 630 tkr avseende
höjd medlemsavgift till SKL och Sjuhärads Kommunalförbund, 520 tkr för ökade kostnader för Västtrafik och
100 tkr för ökade kostnader till SÄRF för vattendyk.

Verksamheten 2017
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga,
Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund som ska svara för räddningstjänsten
inom området. Borås Stad har en fast andel på 49,8 % av
förbundets kostnader under de närmaste tre åren, vilka för
2017 beräknas till 79,4 mnkr.
Västtrafiks trafikutbud följer trafikförsörjningsplanen.
Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån.
Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under
lågtrafik, gratis resor för färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 12,7 mnkr.

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

-15 696

-15 954

-16 864

-2 523

-1 937

-1 960

-74 208

-76 078

-79 447

-11 618

-12 004

-12 700

Bidrag till samarbetsorganisationer, Kommunalförbundet, SKL, Navet
Nettokostnader tkr
Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO
Nettokostnader tkr
Räddningstjänst
Nettokostnader tkr
Kommunikationer, Västtrafik AB
Nettokostnader tkr
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Valnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

-

-

-

Kostnader

-699

-1 000

-1 000

Nettokostnader

-699

-1 000

-1 000

Kommunbidrag

1 000

1 000

1 000

301

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Resultat

Nämndens uppgift
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige,
Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av
Riksdagen och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av
naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller EU-val.
Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 81
valdistrikt. Verksamhetens kostnader under valår består till
största del av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten.
Under icke valår begränsas kostnaderna till lön för valledare,
arvoden till Valnämndens ledamöter, lokalhyror för förvaring
av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial.
Valnämnden kommer att ha minst två sammanträden under
2017, där de vanliga ärendena hanteras (bland annat remiss,
motion, bokslut, budget). Nämnden kommer också att
fortsätta arbetet med ny valdistriktsindelning som påbörjades under 2016 samt arbeta med det nya valdatasystemet
som kommer att kräva en del arbete. Det tidigare systemet,
VALS, beslutade ägaren Göteborgs Stad att avveckla 2014
med motiveringen att det inte gick att hantera valförrättare
korrekt. Valnämnden har beslutat att köpa in ett alternativt
system, KASKELOT, som utvecklats av Stockholm Stad och
används av flera kommuner.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens kommunbidrag sätts till 1 mnkr 2017, då inga
val kommer att genomföras under året. Kostnaderna består
främst av lön till valledare och arvoden till valnämndens
ledamöter.

Verksamheten 2017
Nämnden ska under året arbeta med förändring av valdistriktsindelningen med anledning av att vissa valdistrikt är
för stora, vilket försvårar rösträkningen.
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Lokalförsörjningsnämnden

De tidigare ramarna, Fastighetsramen och Övrigtramen, kommer från 2017 att utgå och ersättas med
en gemensam ram där kommunbidrag finansierar vissa verksamheter. I sammanställningen i tabell
”Ekonomiskt sammandrag” har därför tidigare års båda ramar lagts samman. Jämförelseuppgifter har
ändrats i möjligaste mån.

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

857 824

888 557

720 475

-898 600

-918 035

-761 029

Nettokostnader

-40 776

-29 478

-40 554

Kommunbidrag

27 700

27 600

27 450

Resultat

-13 076

-1 878

-13 104

Ackumulerat resultat

-23 100

-24 987

-

42 317

22 500

59 959

Intäkter
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tkr

Kostnader

Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en
kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med
miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna
sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god
tillgänglighet. Undantag från nämndens ansvar är lokaler
och verksamhetsspecifika anläggningar hos bland annat
Servicenämnden, Tekniska nämnden samt Fritids- och
folkhälsonämnden där den senast nämnda syftar till främst
fotbollsplaner. I samband med omorganisationen 2017
kommer verksamheterna Säkerhet, Försäkring och Städ att
övergå till andra nämnder.
Verksamheten har tre huvudinriktningar: lokalförsörjning,
byggprojekt och fastighetsförvaltning. Lokalförsörjningen
ansvarar för att kommunens verksamheter bedrivs i så
ändamålsenliga och rationella lokaler som möjligt. Byggverksamheten är samordnande och verkställande funktion

i nybyggnad och ombyggnad av kommunala fastigheter.
Fastighetsförvaltningens ansvar är att på ett så effektivt
sätt som möjligt sköta kommunala fastigheter och lokaler.
En av lokalförsörjningsverksamhetens viktigaste uppgifter
i att fullgöra sitt ansvar som beskrivits ovan, är framtagandet av Lokalresursplanen. Varje år genomför nämnden en
lokalrevision omfattande Borås Stads anläggningar som
faller inom Lokalförsörjningsnämndens ansvar. Tillsammans med verksamhetsnämnderna analyseras nuvarande
samt önskad framtida lokalsituation. Utifrån denna analys
sammanställs stadens lokalbehov i Lokalresursplanen,
som sedan ligger till grund för budgetarbete kopplat till
investeringar.
Vissa lokaler som återfinns inom nämndens ansvar inhyser
vanligtvis ingen verksamhetsnämnd som hyresgäst, utan extern part eller ingen alls. Dessa lokaler är: Övriga fastigheter,
övriga fastigheter social omsorg, LSS-bostäder, lägenheter
inom äldreomsorgsfastigheter, räddningstjänstfastigheter
samt mark- och fastighetsreserv. Lokalhyran för dessa
fastigheter täcker vanligen inte respektive lokals kostnad,
varför de finansieras med kommunbidrag.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar särskilt för att företräda
Borås Stad vid hyresförhandlingar.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för Lokalförsörjningsnämnden 2017 är
27 450 tkr, det är en minskning med 150 tkr jämfört med
2016. Anledningen till minskningen av kommunbidraget
är att en tjänst för städkonsulent, 600 tkr, flyttas från Lokalförsörjningsnämnden till Kommunstyrelsen. Nämnden
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fick i budgeten för 2015 ett uppdrag att göra en genomgång
av möjligheterna att avveckla sådana fastigheter som inte
behövs för kommunens verksamhet. Detta kunde innebära
rivningar eller försäljningar. Nämnden fick dessutom ett
uppdrag att 2015 sälja fastigheter för att minska den årliga
kostnaden inom ramen för ”Övriga fastigheter” med 5
mnkr. Dessa uppdrag är ännu inte slutredovisade. Storleken
på kommunbidraget grundas på att dessa uppdrag medför
kostnadsminskningar.
I samband med budget 2016 beslutades att höja taket för
hyror för LSS-boenden till 5 300 kronor per månad jämfört
med tidigare 4 500 kr. Detta har medfört en årlig intäktsförstärkning med cirka 2 000 tkr och är nu medräknat i
kostnadssammanställningarna i budgeten för 2017.
De verksamheter som inte inbringar någon intäkt till
nämnden är Evakuering, Sanering, Lokalbank samt Rivning. Dessa står tillsammans för en kostnad om 22 000
tkr i budget 2017. Resterande del av kommunbidraget
går i princip till att täcka upp det glapp som finns mellan
kostnader och hyresintäkter i de lokaler där hyresgäster med
biståndsbeslut bor.
En förutsättning för att få kommunens totala budget i
balans är i praktiken att verksamheterna effektiviseras.
Detta kan för de flesta nämnder styras genom tilldelningen
av kommunbidrag. För verksamheter som till exempel
lokalförvaltningen som inte finansieras av kommunbidrag
utan av ersättningar från brukarna finns inte denna direkta
metod för att styra det ekonomiska utrymmet. Det är därför
viktigt att Lokalförsörjningsnämnden kan visa för brukarna
att de generella effektivitetskraven får genomslag även på
kostnadsutvecklingen för lokalförvaltningen.
Den övervägande majoriteten av nämndens verksamhet
finansieras via internhyressystemet, vilket omarbetats inför
2017. Samma grundprincip gäller även framöver, det vill säga
att internhyrorna ska motsvara kostnader för lokaler över
tid. Nytt från och med 2017 är att majoriteten av verksamhetslokalerna bär en solidarisk schablonhyra per kvadratmeter inom avgränsade lokalgrupper. Dessa lokalgrupper
är framtagna utifrån den verksamhet som bedrivs inom
lokalerna, samt vilken nämnd som ansvarar för desamma.
Dessutom utgår olika hyror beroende på om lokalerna är nya
eller ej. En inledande indelning är gjord och baseras på när
lokalerna införskaffades. De som införskaffades de senaste
fem åren är klassade som ”Nya” och övriga som ”Gamla”.
Nedan listas de lokalgrupper som är framtagna samt de
kostnader per nivå och lokalgrupp som föreligger 2017,
utöver det framgår även den totala genomsnittskostnaden
för lokalgruppen under kolumnen ”Totalt”.
Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader,
fastighetsskötsel och löpande underhåll. Nytt för 2017 är
att kostnader för tomma lokaler, kostnader för att avhjälpa

eventuella fukt- och mögelskador samt genomförande av
mindre utredningar finansieras med kommunbidrag, istället
för att betalas via ett generellt påslag på hyran.

Sammanställning av internhyror per lokalgrupp
som kostnad per kvadratmeter
Nya

Gamla

Totalt

Grundskola

1 087

661

716

Förskola

1 784

829

1 059

Gymnasium

1 193

513

630

Äldreomsorg

1 470

973

1 001

LSS Daglig vht, mm.

1 025

803

892

LSS-boenden

1 650

1 185

1 247

Vakant

868

868

1 309

868

998

Bibliotek
Fritid
Kontor
Fritidsgårdar
IFO

1 142

619

779

Vakant

864

864

1 447

1 203

1 314

Internhyresfastigheter – Inhyrda och
ägda
Den totala kostnadsmassan för Borås Stads internhyresfastigheter är drygt 567,0 mnkr och med en total yta på
dryga 685 000 m2, vilket ger kostnaden 828 kr/m2. Kostnadsmassan ser en stor förändring till 2017 tack vare ny
princip för redovisning av materiella anläggningstillgångar,
komponentavskrivning, tillsammans med en halverad
internräntesats, 1,75% (3,50%). Dessa två förändringar påverkar hela stadens kapitalkostnader. För nämnden specifikt
minskar bruttokostnaderna väsentligt. Bara på internhyresverksamheten sänks kapitalkostnaderna med 121 000 tkr i
jämförelse med 2016. Denna förändring får genomslag på
internhyrorna som i sin tur påverkar verksamhetsnämndernas bruttokostnader, varför dessa nämnders kommunbidrag
kommer att justeras i samma omfattning.

Verksamheten 2017
Nämndens huvuduppdrag är att skaffa sig överblick över
fastighetsbeståndet och därefter kunna fatta långsiktiga
beslut för Borås Stad. Utveckling av fastighetsförvaltningen
är en ständigt pågående process. Nämndens prövande roll
utifrån Borås Stads helhetsperspektiv skall vara stark. En så
låg kostnadsnivå som möjligt är ett självklart mål utan att
för den sakens skull göra avkall på fastigheternas/lokalernas
ändamålsenlighet eller underhåll.
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Nämnden skall fortsätta förbättringen av lokalförsörjningsoch projektprocessen. Speciellt viktiga är de tidiga skedena
i dessa processer. Anspråken i samband med investeringar
måste hållas tillbaka och arbetet med tidiga programbeskrivningar måste intensifieras för att undvika fördyringar
i byggprojektens sena planeringsskeden. Programmen skall
vara så väl underbyggda och analyserade att de kan utgöra
realistiska underlag för beslut i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige.

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av
förskolor överväga och belysa möjliga och framtida samlokaliseringar av förskolor med bostäder för äldre.

Ett övergripande mål är hållbarhet. Här kommer ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i fösta rummet med
en fortsatt energieffektivisering som ett av huvudmålen.
Det är med hänsyn till detta viktigt att Lokalförsörjningsnämndens effektiviseringsarbete fortsätter och att resultaten
mäts och följs upp.

För ventilations- och energisparåtgärder och övrig energieffektivisering avsätts 5,0 mnkr för 2017 i likhet med 2016.
Kapitalkostnaderna kommer att läggas på de objekt där
åtgärderna utförs.

Förutom arbetet i befintligt fastighetsbestånd så är energieffektivitet också målet vid tillbyggnad och nybyggnad.
Materialval och yteffektivitet är här faktorer som spelar en
roll och bör beskrivas väl i samband med projekteringar.

Hyresgästanpassningar

Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen omsluter
2017 ca 480 mnkr, vilket är en ökning med 200 mnkr mot
2016. De olika investeringsprojekten kommenteras under
respektive brukarnämnd med undantag för cirka 56 mnkr
som utgör så kallade egna investeringar. Motsvarande siffra
för 2016 var 19 mnkr. Den stora ökningen förklaras av att
det som tidigare benämnts ”planerat underhåll” från och
med införandet av komponentavskrivning klassas som
investering. I budget 2017 beräknas denna post till 35
mnkr. Förutom dessa underhållsinvesteringar rör posten
projekt inom fastighetsbeståndet, såsom energiutveckling
och hyresgästanpassningar.

Tidigare har Lokalförsörjningsnämnden hanterat så kal�lade Femårslån inom ramen för driftbudgeten. Brukarnämnderna har kunnat få lokaländringar utförda mot en
återbetalning under fem år. Motsvarande möjlighet inryms
från och med 2016 i hyresgästanpassningarna. Lokalförsörjningsnämnden utför arbeten, vilka återbetalas som
kapitalkostnader under den bedömda nyttjandeperioden.

Nya uppdrag 2017

Säkerhetsinvesteringar

För att göra miljöanpassningar utifrån intentionerna i Kemikalieplanen avsätts 1 miljon kronor i investeringsbudgeten.
En upprustningsplan ska tas fram för dusch- och omklädningsrum i bland annat skolor och anläggningar för sport
och fritid.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att slutföra arbetet
med ett samlat skyttecentrum, och redovisa underlag för
beslut under 2017.

Investeringar
Ventilations- och energisparåtgärder

För mindre investeringar i fastighetsbeståndet avsätts 8,0
mnkr för 2017. Detta innebär en smidighet i processen för
att anpassa lokaler. Beloppet har fördubblats jämfört med
2015 genom att inriktningen på anslaget förändrats.

Tidigare har även säkerhetsinvesteringar inrymts inom detta
investeringsutrymme men dessa får nu en egen budgetpost.
Härigenom renodlas hyresgästanpassningsanslaget till att
omfatta åtgärder som lokalanvändarna initierar.

Lokalförsörjningsnämnden fick 2016 ett nytt särskilt
investeringsutrymme för säkerhetsinvesteringar. För 2017
avsätts 1 mnkr.

Ökad tillgänglighet i kommunala
lokaler
Begränsad tillgänglighet till vissa kommunala lokaler är
fortfarande en realitet för många grupper av personer med
funktionsnedsättning. I investeringsbudgeten avsätts därför
2017 i likhet med 2016 1,0 mnkr för åtgärder som syftar till
att förbättra tillgängligheten för dessa grupper.
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Solceller

Kultur

För installation av solceller avsätts 1,0 mnkr under vart och
ett av åren 2016 – 2018.

Konstmuseet entré

Almenäs ombyggnation
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnation
av kafébyggnaden på Almenäs. En upprustning behövs
bland annat för att klara krav på tillgänglighet. Under
2016 konstaterades att en investering på ca 3,5 mnkr skulle
behövas för projektet. Förhandlingar pågår med den externa
hyresgästen som finns i lokalerna. Projektet bedöms inte
starta under 2017.

Utrednings- eller förstudieprojekt
för investeringar
Under denna rubrik återfinns projekt som inte är så utredda
att det är möjligt att på ett säkert sätt ange en väntad investeringsutgift. Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag
att genomföra förstudier för dessa projekt så att det finns
tillräckliga uppgifter att ta ställning till om de skall genomföras i kommande investeringsbudgetar. För mycket omfattande projekt kan det vara lämpligt att redovisa planerna
för Anläggningsrådet.

Entrén bör byggas om och lyftas fram för att bli mer synlig
samt bli tillräckligt stor för att kunna ta in större konstverk.
Ny entré samt reception kommer avsevärt förbättra bemötandet för Kulturhusets besökare.

Förskola
Kristinegården ombyggnad

Behov av renovering både invändigt och utvändigt föreligger. Detta projekt redovisades i Lokalresursplanen 2016 och
är initierat av Lokalförsörjningsförvaltningen tillsammans
med Stadsdelsnämnden Väster.

Grundskola
Sandgärdskolan ombyggnad

Sandgärdskolan är i behov av uppfräschning och anpassningar för att kunna möta verksamhetens behov. Förstudien
är initierad av Lokalförsörjningsförvaltningen.
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Byttorpskolan ombyggnad samt ny förskola

Sven Eriksonvallen har undermåliga omklädningsrum vilka
behöver uppfräschas för att kunna möta verksamhetens
behov.

Sedan tidigare finns uppdrag att etablera ny förskola med
sex avdelningar på Byttorpskolans område, samt att se
över ventilationsanläggningar och värmesystem på skolan.
I samband med förstudien vill Stadsdelsnämnden Väster
utreda utökad elevkapacitet för Byttorpskolan. Syftet är att
samlokalisera delar av förskolan och skolan för ett effektivt
lokalutnyttjande.

Dalsjöfors simhall

Myråsskolan om- och tillbyggnad

I Dalsjöfors simhall finns ambitioner och önskemål om att
utveckla badverksamheten med ett barnlandskap och en
förhöjd badtemperatur.

Tidigare förstudie omfattade en ombyggnad av 3-parallell
F-6, vilken kommer att kompletteras med utredning för
utökad elevkapacitet till 4-paralleller. Diskussioner förs
även om nybyggnad av en fullstor idrottshall.

Fritid
Sven Eriksonvallen, nya omklädningsrum

Översyn av fritidsanläggningar

Vid Björkängsvallen (Bergdalens IK), Ryda sporfält och
Svaneholms idrottsplats behöver samtliga omklädningsrum
och eventuella klubbhus rustas upp alternativt byggas om
då de är undermåliga.

F-6-skola på regementsområdet

Stadsdelsnämnden Väster ser ett framtida behov av en F6-skola på regementsområdet då många nybyggnationer sker
på och kring området. Planarbetet som pågår för området
har avstannat på grund av ovisshet kring hur Götalandsbanan skall dras.
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F-3-skola i Dalsjöfors

Äldreomsorg

I Dalsjöfors pågår internt en lokalöversyn mellan förskolaskola. Det finns önskemål om en skolenhet F-3 i Dalsjöfors
då elevantalet kommer att öka de närmaste åren.

Lokalförsörjningsnämnden och Vård- och äldrenämnden
tar tillsammans fram en överskådlig plan för nybyggande
av äldreboende i staden. Utöver detta tar Lokalförsörjningsnämnden i en specifik förstudie fram förslag på
ombyggnation av Sjöboklint alternativt, om lokalerna
bedöms bättre lämpade för annan verksamhet, förslag på
en sådan förändring.

Tummarpskolan är i behov av uppfräschning och anpassningar för att kunna möta verksamhetens behov. Detta
projekt redogjordes för i Lokalresursplanen 2016-2018.

Norrbyskolan återställning till skola

Översyner

Norrbyskolan återställs till skola för att man återigen skall
kunna bedriva skolverksamhet i lokalerna. Förstudien är
initierad av Lokalförsörjningsförvaltningen tillsammans
med Stadsdelsförvaltningen Väster.

Under denna rubrik redovisas sådana intentioner på utredningar som inte är regelrätta förstudier, utan snarare
översyner kopplade till verksamhetsområden och/eller geografiska områden.

Svedjeskolan

Grundskolor

Skolans framtida användning som grundskola ska säkras.
Lokalförsörjningsnämnden och Grundskolenämnden behöver klarlägga vilka investeringar i lokalerna som krävs.
Uppdrag om förstudie gavs i budgeten för 2015.

Lokalförsörjningsnämnden och Grundskolenämnden tar
tillsammans fram en överskådlig plan för nybyggandet
av grundskolor. Ett första fokus är förslag på en centralt
belägen skola.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

145

175

200

350

Total energiproduktion från solenergi, MWh

89

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

5,2

6,7

2,5

2,5

2

2

Arbetad tid för timavlönade omräknat
till årsarbeten.

0,2

0,3

2

1

1

1

Hälsa – friska medarbetare under ett
år i % av andel anställda.

31,4

45,2

65

65

65

65
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Konsumtionsavgifter tkr

-77 102

-84 878

-81 722

Felavhjälpande underhåll tkr

-26 013

-23 039

-35 148

Planerat underhåll tkr

-36 834

-39 026

0

Antal hyrda m2

206 157

-

235 000

103

95

93

54 449

59 768

48 692

Kostnader

-68 180

-64 622

-48 856

Resultat

-13 731

-4 836

-164

15 941

19 062

17 885

Kostnader

-31 785

-29 991

-28 359

Resultat

-15 844

-10 929

-10 474

Intäkter

30 064

32 482

29 610

Kostnader

-40 571

-36 664

-29 563

Resultat

-10 507

-4 182
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Ägda internhyresfastigheter

Total energianvändning för uppvärmning av
kommunens fastigheter, kWh/kvadratmeter

Äldreboende
Intäkter

LSS-boende
Intäkter

Övriga fastigheter
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Servicenämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

470 258

569 242

602 035

-465 085

-564 242

-597 035

Nettokostnader

5 173

5 000

5 000

Kommunbidrag

0

0

0

5 173

5 000

5 000

Ackumulerat resultat

33 020

33 020

-

Nettoinvesteringar

-13 353

-27 000

-25 800

Intäkter
Kostnader

Resultat

•
•
•
•
•

•
•
•

Nämndens uppgift
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Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra
tjänster till kommunala förvaltningar och företag med mera.
Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns
förutsättningar för en effektiv och rationell produktion.
Verksamheten skall kontinuerligt anpassas till den volym
och kvalitet som beställs. Servicenämnden tillhandahåller
idag följande tjänster
• tryckeriservice och kopieringstjänster
• entreprenad, parkverksamhet och idrottsanläggningsskötsel
• bygg- och fastighetsservice
• fordonsuthyrning
• verkstadsservice, förrådshållning och uthyrning
• IT-service
• redovisningsservice
• växel och reception
• löneservice
Servicenämndens övergripande verksamhetsidé är att ”Alla
medarbetare verkar för Borås Stads bästa i uppgiften
att vara kommunens leverantör av stadsteknik och
administrativa tjänster”.
Ledstjärnor för Servicenämnden som alltid skall prägla
beteendet och sättet att utföra arbetsuppgifterna är:
• Måluppfyllelse: Vad är vår uppgift? Vad får vi betalt för?

Rätt kvalitet: Ej för hög! Ej för låg!
Rätt miljö: Vi bygger ett hållbart Borås!
Effektivt resursutnyttjande: Använd krafterna rätt!
Helhetssyn: Inte bara egen verksamhet utan även till
kommunens bästa!
Omtanke: Visa intresse, respekt och omtanke gentemot
medarbetare, kollegor och arbetskamrater och deras
arbetssituation.
Sund ekonomi: Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet!
Affärer: Vara omdömesgill och klok i beställare/utförandeprocessen.
Naturlig förstärkningsresurs: Vara en naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid extraordinära händelser
exempelvis bränder, stormar, skred, vattenförsörjning och
andra allvarliga olyckor som kan vara svåra att förutsäga.

Ekonomiska förutsättningar
Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 5,0 mnkr för 2017. Nämndens stora orderportfölj
med fleråriga avtal av såväl projekt- som driftsavtal minskade väsentligt under 2016 jämfört med de senaste åren
och berodde främst på avtrappning av insatserna på de
stora exploateringsprojekten. För 2017 bedömer nämnden att produktionsvolymen totalt kommer att öka med
cirka 6 % jämfört med 2016. Dock kommer arbeten med
exploateringsuppdrag att ske i begränsad omfattning. Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med
uppdragsersättningar från andra nämnder och bolag. Detta
ställer krav på att inte automatiskt kostnadskompensera
sig i priserna till brukarna. Verksamheten måste löpande
rationaliseras för att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen förutsätter att Servicenämnden bidrar till att uppfylla
de effektivitets- och rationaliseringskrav som ställs på de
tekniska verksamheter som är nämndens huvudbeställare
och övriga nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa tjänsterna.
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Nya uppdrag 2017

Kopiatorer/utskriftsenheter

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Servicenämnden uppdras att i de kommunala bilpoolerna
huvudsakligen tillhandahålla elfordon.

Investeringar
Fordon och maskiner
Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga
förvaltningar och en del bolag med fordon och maskiner. För
utbyte av fordon och maskiner budgeteras 15,0 mnkr. Vid
nyinköp skall miljöfordon, där så är möjligt, upphandlas.
Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag. Finns absoluta
behov kan anslaget överskridas ett enskilt år.

Tryckeriet ansvarar för merparten av kommunens kopiatorer
och utskriftsenheter. Maskinerna köps in och hyrs ut genom
internhyresavtal till de beställande förvaltningarna. För
2017 avsätts 3,0 mnkr till Servicenämndens förfogande.

Kommunikationsutrustning IT
Den centrala tekniska infrastrukturen består främst av servrar och kommunikationsutrustning som har en livslängd
på cirka 5 år. Till nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr
årligen till förnyelse och utbyte.

Pantängen Skärmtak
Skärmtak byggs i anslutning till två befintliga byggnader,
och leder till att uthyrningsmaterial för trafikavstängning
och material för diverse mark och anläggningsprojekt
hamnar under tak. Detta skydd mot regn och snö gör att
materialet får längre livslängd och är lättare att lagerhålla.
Skärmtaket kommer att utrustas med en solcellsanläggning
på 600 m2 för att förvaltningen bättre skall följa intentionerna i ISO-certifieringen inom kvalitet och miljö. För
projektet avsätts 4 800 tkr under 2017.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

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

84

87

90

92

95

95

Andel ekologiska och/eller närodlade livsmedel, %.

17,5

23,5

40

45

55

65

5,3

5,5

4,5

4,8

4

4

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

11,7

12,0

7

7

7

7

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

37,0

37,2

42

42

43

43

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Budget 2017 | Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden

»

Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter
är indelade i två ekonomiska ramar:
fritid- och folkhälsa samt föreningsbidrag.

Fritid- och folkhälsa
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

44 963

37 816

49 135

Kostnader

-194 236

-189 916

-272 235

Nettokostnader

-149 581

-152 100

-223 100

Kommunbidrag

146 900

152 100

223 100

Resultat

-2 681

0

0

Ackumulerat resultat

2 838

2 838

-

-12 880

-58 490

-69 167
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Intäkter

Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Till Fritids- och folkhälsonämndens huvuduppgifter hör
att tillgodose såväl allmänhetens som organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation, upplevelser
och tävlingsverksamhet samt att främja fritidsverksamheten i kommunen. Som ett led i detta uppdrag ansvarar
nämnden för verksamheten vid stadens bad-, idrotts- och
friluftsanläggningar.
Fritids- och folkhälsonämnden stödjer aktivt etablerande av
större idrottsevenemang till staden och Fritids- och folkhälsoförvaltningen har idag ett väl utvecklat samarbete med
Borås TME i ansökningar för nya stora tävlingar och evenemang. Tillsammans med intresserade föreningar finns idag
ett väl utvecklat och fungerande värdskap för evenemangen.

De idéburna organisationerna och Borås Stad håller på att
finna formerna för sitt framtida samarbete. Detta ramverk
– Överenskommelsen – ger förutsättningar för idéburna
organisationer att arbeta tillsammans med Borås Stad för
bättre välfärd och ökad samhällsgemenskap. Fritids- och
folkhälsonämnden har från Borås Stads sida huvudansvaret
för Överenskommelsen.
Fritids- och folkhälsonämnden har huvudansvaret för det
övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Till detta hör
riktade och generella insatser för att förbättra hälsan hos
stadens medborgare och arbetet med en säker och trygg
kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inf lytande och
delaktighet samt det brotts- och drogförebyggande arbetet
i kommunen.
Under Fritids- och folkhälsonämndens ansvar finns Brygghusenheten, bestående av Brygghuset och Lundby Park - de
självklara mötesplatserna där ungas drömmar och idéer kan
förverkligas. Här drivs frågor om ungas framtid när det
gäller fritid, kultur, hälsa och arbetsliv. Brygghusenheten
ska vara en angelägenhet för hela Borås Stad.
Fritids- och folkhälsonämnden kommer att få ett utökat
ansvarsområde under 2017 med anledning av den nya organisationen. Budgeten kommer att öka med cirka 63 mnkr
och antalet anställda fördubblas till cirka 165 årsarbetare.
Nämnden får ansvar för bland annat all fritidsgårdsverksamhet, de olika mötesplatserna inklusive Träffpunkt Simonsland, badresor till Sjömarken, barnkoloniverksamhet samt
samarbetsansvaret för lokal utveckling och demokratifrågor.
En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn
och unga samt trygghets- och brottsförebyggande arbete
har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna från
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de nuvarande stadsdelarna tillförs nämnden. Nuvarande
tillstånds- och tillsynsansvar för serveringstillstånd och
hantering av tobaksvaror överförs till Miljö- och konsumentnämnden.

det gäller barnsäkerhet planeras under 2017 fortsättning
av olika utbildningsinsatser inom området. Under 2017
kommer förvaltningen, i mindre skala, att med kommunala
insatser främja den psykiska hälsan bland unga människor.

Ekonomiska förutsättningar

Brygghuset fortsätter under 2017 med ambitionen att vara
den självklara mötesplatsen, där ungas drömmar och idéer
tas på allvar och kan förverkligas. En ny varumärkesstrategi ska tydliggöra fokus både avseende målgruppen och
innehållet i verksamheten.

Nettokostnaderna budgeteras till 223,1 mnkr vilket är en
stor ökning jämfört med 2016 och beror främst på de nya
ansvarsområden som nämnden fått till sig i stadens nya
organisation. Kommunbidraget har tillfälligt höjts med 5,0
mnkr för att genomföra SM-veckan under 2017 och med
1,5 mnkr för att utveckla verksamheten Träffpunkt Simonsland. Kommunbidraget har sänkts med 600 tkr eftersom
funktionen Äldreombud flyttas till Kommunstyrelsen
och höjts med 173 tkr då verksamheten BRASS (brukare
och assistenter i samverkan) flyttas från Sociala omsorgsnämnden. Verksamhetsstödet till föreningen Tåget flyttas
från Kulturnämnden till Fritids- och folkhälsonämnden.
Kommunbidraget höjs därför med 2 300 tkr.

Verksamheten 2017
Under 2017 kommer arbetet med Överenskommelsen att
intensifieras. 2016 har varit ett förberedande år med en
gedigen process mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna. Överenskommelsen syftar till att ta vara på alla
goda krafter som finns inom de idéburna organisationerna
för att utveckla den gemensamma välfärden i kommunen.
Badverksamheten kommer under 2017 att ha fokus på att
påbörja renoveringen av Stadsparksbadet. Borås Simarena
fortsätter att utvecklas med ökat deltagande i vattenträning,
rehabträning och en samverkan med Previa har startat.
Borås Stads samtliga badanläggningar samverkar med
föreningslivet och skapar förutsättningar för simundervisning för ensamkommande barn/ungdomar. I samverkan
med Svenska Livräddningssällskapet (SLS) arrangeras
även simlärarutbildningar. Gemensamt uppdrag för alla
baden i Borås är att erbjuda verksamheter som stimulerar
till badupplevelser och simkunnighet.
Folkhälsoenheten arbetar vidare med att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen. Prioriterade grupper är barn, unga och
äldre. Förvaltningens uppgift är att stödja och möjliggöra
för andra förvaltningar och organisationer att utveckla
arbetsformer för att verka mot uppsatta mål. Stora delar av
stadens folkhälsoarbete formas utifrån den nationella folkhälsopolitiken, Västra Götalandsregionens vision och Borås
Stads vision och andra styrdokument. Inom området ”Säker
och trygg kommun” är ett av kraven skadeförebyggande
arbete oavsett kön, i alla åldrar, miljöer och situationer. När

Nya uppdrag 2017
Skaterampen på Norrby ska ersättas i samråd med ungdomar
i området, antingen med ramp eller med annan ersättning
beroende på hur samrådet utfaller.
Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och
eventuellt behov av badbryggor på ytterligare platser ska
kartläggas.
Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan
för Borås.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att erbjuda
stöd till ortsråden.
Kostnad och tillvägagångssätt för att avveckla användningen av plast/gummigranulat i konstgräsmattor ska utredas.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Investeringar
Konstgräsplaner
Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter utbyggnaden av
konstgräsplaner enligt nämndens antagna plan. För 2017
avsätts medel bland annat för byte av befintligt konstgräs
på Ramnavallen och Sven Eriksonvallen. För ändamålet
avsätts 4,0 mnkr.

Näridrottsplatser
Avser utveckling av näridrottsplatser och utebad i enlighet
med utredningen ”Näridrottsplatser och badplatser i Borås
Stad”. Prioriteringen för 2017 är bland annat att utbytbara
konstgräsplaner kan läggas på skolgårdar. För 2017 av-

sätts sammanlagt 1,0 mnkr.
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Badplatser och utebad

Evenemangsstaden Borås

De kommunala badplatserna har utvecklats mer och mer till
att bli mötesplatser och aktivitetsplatser som används under
betydligt längre del av året än bara under badsäsongen.
Badplatserna är dessutom extra viktiga för de många barn
som inte är en del av föreningslivet och för de som inte har
möjlighet till något annat sommarlovsäventyr än det som
kan ske på hemmaplan. Förvaltningen önskar förbättra
kontrollen av tillsynen av livräddningsutrustningen vid
badplatserna genom inköp av en app som kan användas
av våra utförare för inrapportering av tillsyn av livbojar,
hakar, livbåtar med mera. Exempel på åtgärder under 2017:

Avser investeringar som gör att staden skall kunna vara
attraktiv och fungera väl som arrangör av mästerskap och
evenemang (till exempel SM-veckan 2017). Här ingår bland
annat mobila läktare och scener för utomhus- och inomhusaktiviteter. Inom detta konto avsätts 2,0 mnkr under 2017.

• Åtgärder för att förhindra erodering vid Asklanda
badplats.
• Utbyte brygga med 6 bryggdelar samt hopp-plattform
Rammsjön, Dannike.
• Utbyte brygga med 4 bryggdelar, Tolken, Äspered.
• App för egenkontroll av tillsyn livräddningsutrustning
enligt ovan.
För 2017 avsätts sammanlagt 0,5 mnkr.
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Diverse mindre inventarier och
utrustning
Avser behov av inventarier och utrustning till anläggningarna såsom gräsklippare, bevattningsutrustning, badbryggor. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 mnkr.

Spår och leder
Utredningen om spår och leder färdigställdes under 2015
och är en långsiktig plan för utveckling av det rörliga friluftslivet. För 2017 planeras
• Belysning Kype – Sjöbo
• Tillgänglighetsanpassad promenadslinga ut med Kransån
• Ny vandringsled Gässlösa (finns med i grönområdesplanen)
• Nytt elljusspår Gässlösa
• Promenadslinga Svaneholm
• Ridled
För 2017 avsätts 4,0 mnkr.

Ny konstfrusen isbana
Avser en ny fullstor isbana. Den nya isytan kan kompletteras med ett vindskydd/tak år 2 för att göra ytan mer
besöksvänlig och energieffektiv. För projektet avsätts 15,0
mnkr under 2017.

Lundby park
Avser utveckling av Lundby Park. Nämnden vill skapa framtidens mötesplats för actionsporter vid Lundby Park. Det
ska vara den mest jämställda och trygga actionparken med
den högsta tillgängligheten av alla actionparker i Sverige.
Verksamheten söker kontinuerligt ekonomiskt stöd från
externa samverkansparter för att lyckas med målsättningen.
Vid varje tillfälle krävs dock 50 procent medfinansiering
från Borås Stad. I den treåriga investeringsplanen avsätts
årligen 0,5 mnkr för ändamålet.

Stadsparksbadet
Avser renovering och tillbyggnad av Stadsparksbadet som
fyllde 30 år under 2015. Det som kommer att åtgärdas är
bland annat taket, entrén, omklädningsrum och bassänger.
Tillkommer eventuellt i etapp 2 gör nya funktioner som
undervisningsbassäng, barnbassäng, relax och någon ny
äventyrsattraktion. Den totala investeringsutgiften beräknas till 54,0 mnkr varav 40,7 mnkr avsätts under 2017.
Stadsparksbadet är en av Borås viktigaste rekreationsanläggningar och förnyelseplaneringen skall utföras på ett sådant
sätt att det möjliggör framtida utvecklingsmöjligheter för
anläggningen.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

3

3

4

3

3

3

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

6,9

5,8

5

6,5

6

6

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

5,3

5,1

3

6

5

4

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

38,8

41,1

50

50

55

65

Antal genomförda medborgardialoger.

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Huvudarenan

1 536

1 500

1 500

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Arena 2

1 101

1 500

1 300

Antalet andra arrangemang som ej är fotboll

3

5

4

Antal bokningar på Borås Arena Konferens

50

60

50

Borås Arena

Simhallar
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Antal besökare Stadsparksbadet

271 462

50 000

260 000

Antal besökare Borås Simarena

165 068

180 000

150 000

Antal besökare Sandaredsbadet

19 912

85 000

65 000

Antal besökare Dalsjöbadet

40 067

47 000

35 000

Antal besökare Alidebergsbadet

42 289

30 000

45 000

130

65

125

125

17

17

17

166

164

164

Skatehallen
Antal köpta årskort
Brygghuset
Antal arrangemang
Fritidsgårdsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka
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Föreningsbidrag
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

240

25

50

Kostnader

-39 371

-39 575

-40 250

Nettokostnader

-39 131

-39 550

-40 200

Kommunbidrag

37 650

39 550

40 200

Resultat

-1 481

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Nämndens uppgift
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Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda
regler till ungdoms-, invandrar- och pensionärsföreningar
samt till sociala föreningar och föreningar för människor
med funktionsnedsättningar. Huvudsyftet med bidragen
är att stimulera ett brett fritidsutbud, som tillgodoser olika
intressen.
Bidrag till ungdomsverksamhet utgår i form av grundbidrag, lokalbidrag och verksamhetsbidrag. Syftet med
bidragen är att
• stödja ungdomsverksamhet i åldern 6-20 år
• stimulera aktiviteter
• lämna stöd till föreningarnas egna anläggningar och
lokaler genom driftbidrag och anläggningsbidrag.
För att stimulera ungdomar till idrottsverksamhet bedrivs
en idrottsskola för ungdomar i åldern 7-10 år. I denna ges
service och information till föräldrar, utbildning av ledare
samt kontakter mellan föreningar, idrottsskolan och skolan.
Bidrag till invandrarföreningar ges i form av grundbidrag
och lokalbidrag. Syftet är dels att stödja invandrare att
bevara och utveckla ursprungslandets kultur och seder,
dels att främja kontakter med svenskar och svenskt samhällsliv. Som villkor för grundbidrag gäller bland annat att
föreningen under året skall redovisa minst 30 aktivitetssammankomster. För att få lokalbidrag krävs minst 70
aktivitetssammankomster.
Bidrag till pensionärsföreningar ges i form av grundbidrag.
Bidrag till föreningar för människor med funktionsnedsättningar ges i form av grundbidrag, lokalbidrag, administratörsbidrag och verksamhetsbidrag. Bidragsberättigad

medlem är medlem som under kalenderåret fyller minst 6
år. Kraven för bidrag är anpassade till de funktionshindrades
speciella förutsättningar.
Bidrag lämnas också till politiska ungdomsföreningar.
Bidragen styrs av hur många mandat respektive parti
har i Kommunfullmäktige. Därutöver utgår så kallade
riktade bidrag till ett antal föreningar, bland annat till
SISU-idrottsutbildarna, Borås Ungdomsallians, Korpen
och 4 H. Nämnden ansvarar även för bidragsgivningen till
sociala föreningar, utdelning ur donationsfonder, bidrag
till enskilda och bidrag till barn- och ungdomsföreningar.
Från och med 2014 övertog nämnden ansvaret för Borås
besöksverksamhet, Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) och Föreningen för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Från och med 2017
återtar Fritids- och folkhälsonämnden bidragsgivningen till
föreningen Tåget.
Anläggningslån lämnas för att ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra
lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Lån utgår
med maximalt 40 % av kostnaden. Lånen är ränte- och
amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrivs. Beslut fattas
av fullmäktige för varje enskilt lån.

Ekonomiska förutsättningar
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen
till 40,2 mnkr. Då kostnaderna inom föreningsbidragen
nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt,
brukar eventuella budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut.

Verksamheten 2017
Arbetet med Idrottsskolan och idrott för människor med
funktionsnedsättningar kommer att fortsätta utvecklas under 2017. Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har
gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga områden
som i Välfärdsbokslutet har definierats som socialt utsatta.
Idrottsskolan kan ha en avgörande roll i fostrandet till en
aktiv fritid, och att finnas och verka i dessa områden ger
förhoppningsvis resultat på sikt.

Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett
samarbete kring de sociala föreningarna. En ökad kunskap
och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verk-
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samheten utvecklas positivt. Föreningarna kan också hitta
nya samverkansformer med andra föreningar.
Nämndens arbete med säker och trygg förening är prioriterat
även under 2017. Föreningar med egna lokaler måste nu
vara certifierade för att kunna få lokalbidrag. Verksamheten
kommer även fortsättningsvis att jobba för att fler föreningar
i Borås ska certifiera sig.
I strävan att få riktigt bra underlag för beslut fortsätter föreningsenheten med införandet av digital närvarorapportering.
Möjligheten till uppföljning och statistik ökar med denna
typ av redovisning. Målet är att samtliga barn/ungdomsföreningar under 2015 lämnar en digital närvarorapport.

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

2 096

20 500

20 000

160

165

165

63 203

68 000

63 000

Ungdomsföreningar
Bidragsberättigade medlemmar
Bidragsberättigade föreningar
Antalet aktiviteter
Invandrarföreningar
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Bidragsberättigade medlemmar

4 550

3 800

4 000

Antalet aktiviteter

2 478

2 500

2 500

4 200

4 200

4 200

Föreningar för funktionshindrade
Antal medlemmar
Antal aktiviteter

2 500

Pensionärsföreningar
Antalet medlemmar

10 472

10 800

10 500

25

28

10

10

9

4 149

4 164

4 412

Säker och trygghetscertifierade föreningar
Andel som är certifierade, %
Särskilt riktade bidrag
Antal föreningar
Bidrag till aktuella föreningar tkr
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Samhällsbyggnadsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

Nämnden har följande övergripande mål för sin verksamhet

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

•

att verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och
fritidsmiljö för kommunens invånare

29 666

36 190

38 185

•

Kostnader

-54 767

-60 090

62 585

Nettokostnader

-25 101

-23 900

-24 400

att verka för att plan- och bygglagens och miljöbalkens
intentioner beträffande naturresurshållning, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls

Kommunbidrag

25 400

23 900

24 400

•

299

0

0

16 456

16 456

-

att verka för att allmänna och enskilda intressen vägs
samman genom en öppenhet och delaktighet i stadsbyggnadsprocessen.

-

-

-

•

att verka med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet,
god service och kvalitet

•

att Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats som kontinuerligt utvecklar kompetens och arbetsmetoder

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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tkr

Nämndens uppgift
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att
utöva inflytande över hur kommunens områden planeras
och bebyggs. Samhället ställer upp vissa grundläggande
krav som ska uppfyllas när beslut fattas om byggande och
användning av mark. Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att byggherrarnas önskemål kan förenas med målen
för bebyggelseutvecklingen och med kraven på den lokala
miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle. Nämnden är
myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämnden svarar
också för kommunens samlade kartproduktion och lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksamheten med
datorbaserade geografiska informationssystem.
Samhällsbyggnadsnämnden har fr o m 2017 ett särskilt
samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen.
Nämnden arbetar med uppdraget genom ett strukturerat
och systematiskt samarbete med berörda nämnder, bolag
samt näringslivet. Samverkan och samarbete skall bidra till
ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är bäst
för kommuninvånaren. Samarbetsuppdraget innebär att
nämnden har mandat och befogenheter att sammankalla
berörda nämnder och ansvarar för att samarbetsuppdraget
kommer igång.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 24,4 mnkr. Kommunbidraget har höjts med 0,5
mnkr jämfört med förra året. Inom denna ram har nämnden
en viktig uppgift att förbereda för en god infrastruktur,
skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad samt en
attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar resurserna så att man ligger
långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på snabba
insatser inom sitt område. Ny teknik och ett professionellt
arbetssätt skall medverka till att ta fram underlag för etablering och tillväxt i Borås. Från och med 2017 kommer en
ny finansieringsmetod att prövas för hur Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras när planer tas fram för kommunens
egen organisation. Målet är att detaljplaneverksamheten ska
finansieras enligt självkostnadsprincipen via planavtal för
samtliga detaljplaner.

Verksamheten 2017
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån förutsättningen
att byggkonjunkturen är fortsatt god på nationell nivå. Den
lokala byggkonjunkturen för Borås är i dagsläget stark och
kommer sannolikt att förbli så även under 2017. Det finns
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Nya uppdrag 2017

en stor efterfrågan på fler bostäder samt mer industrimark
vilket är mycket positivt. Arbetet med flera viktiga detaljplaner som möjliggör att Borås attraktionskraft ökar fortsätter
under 2017. Ett av Samhällsbyggnadsnämndens mål är att
ta fram detaljplaner som möjliggör 1 100 nya bostäder.
Götalandsbanan är en stor del i stadens utveckling och
nämnden förväntar sig ett klarare besked om bansträckning
under 2017 vilket är positivt då flera projekt är knutna till
hur Götalandsbanan kommer att gå genom staden. Under
2017 läggs ytterligare fokus på förbättring och utveckling
av bygglovprocessen i syfte att hålla god kundservice och
kortare väntetider utan att ge avkall på kvalitet och säkerhet
i besluten. Nämnden inriktar även sitt arbete på att vägleda
bygglovsökande, bland annat via anpassningar och utveckling av hemsidan. Andelen bygglovansökningar som görs
digitalt förväntas att öka. Nämnden kommer att upprätta
en solpotentialkarta under 2017 som ett hjälpmedel för att
effektivare kunna utnyttja solenergi.

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram ett arkitekturpolitiskt program.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras utreda lämpliga
platser för stadsodling.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger.

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

2

1

2

2

3

3

59

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

84

60

100

100

100

100

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

7,2

5,5

6

5,5

5,5

5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

2

1,7

1

1

1

1

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

35,8

50,8

42

48

48

50

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

905

900

900

88

75

80

Beslut om kontrollplan, kvalitetsansvar m m

535

500

450

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

178

250

500

1 303

750

1 000

26

15

15

Programsamråd

0

3

2

Program godkänns/avbryts

0

3

2

Bygglov
Bygglov, förhandsbesked
Ingripandeärenden

Slutbesked
Detaljplanering
Förstudier
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Samråd standard planförfarande

12

15

17

Granskning standard förfarande

9

15

15

15

15

20

Utredning

2

4

2

Yttrande

3

10

10

Mätningsuppdrag

202

260

100

Utstakningar / lägeskontroll

202

230

230

Nybyggnadskartor

166

180

180

Bygglovskartor

142

180

180

Enkla bygglovskartor

223

160

200

Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha)

40 000

40 000

40 000

Ajourhållning kartdatabasen (antal ha)

1 500

1 500

1 500

80

50

50

142

115

120

81

100

95

156

110

90

1 215

600

600

Berörda befintliga fastigheter

538

550

400

Berörda befintliga rättigheter

199

150

200

82

70

70

690

400

500

8

10

10

218

200

200

Plan med standard förfarande antas/godkänns

Geodata

Kartuppdrag övriga special (antal ha)
Lantmäteri
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Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)
Ärendebalans 31/12 resp år
Nybildade fastigheter
Markerade gränspunkter

Fastighetsrättsliga uppdrag m m
Övriga registreringsåtgärder
Nya/ändrade gatu- och kvartersnamn
Nya/ändrade adresser
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Tekniska nämnden

Väghållning, skog, parker
med mera
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

86 343

83 331

75 906

Kostnader

-228 547

-231 981

-230 256

Nettokostnader

-142 204

-148 650

-154 350

Kommunbidrag

142 720

148 650

154 350

516

0

0

15 227

15 227

-

-40 324

-46 900

-43 000

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger
drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll,
vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator,
lokalgator och vägföreningsvägar, torg och gång- och
cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges
till övriga enskilda vägar. Driftbidrag ges även till Borås/
Viareds flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också
gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll
och övriga väghållningsåtgärder.
Park- och skogsavdelningens Parkverksamhet omfattar
anläggning och underhåll av parker i centralorten och
lekplatser i hela kommunen. Verksamheten kan brytas ned
i aktiviteter som naturpark, vårdad gräsmatta, ängsmark,
buskage, träd, rabatter, vägar och trappor samt parkoch lekredskap. Skötsel av Ramnaparkens fågelkoloni,
Borås djurbegravningsplats, Stadsparkens byggnader och
minigolfbanan, samt Borås hundrastplats ingår också i
verksamheten.
Inom Park- och skogsavdelningens Skogsverksamhet utförs
skogsdrift, naturvård och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Kommunen anordnar arbete till personer som behöver

särskilda anställningsformer. Nämnden har uppdraget att
bereda sysselsättning till 65 personer i dessa kategorier.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget budgeteras till 154,4 mnkr för 2017.
Kommunbidraget har höjts med 1,0 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden inom nämndens hela verksamhetsområde och med 0,75 mnkr för ökad driftkostnad
då Västerlånggatan är färdigställd. Kommunbidraget har
också höjts med 0,5 mnkr för att öka ambitionen med att
sanera klotter och med 0,3 mnkr för julbelysning i centrala
staden. Under 2015 förändrades redovisningsmetoden för
beläggningsunderhåll, vilket innebär att beläggningsunderhållet numera betraktas som investering och skrivs av under
en längre period. Beläggningsprogrammet fick i samband
detta utökade resurser med 5,2 mnkr. För 2017 utökas detta
med ytterligare 0,1 mnkr.

Verksamheten 2017
Det från förra året utökade budgetutrymmet för nya toppbeläggningar medger under 2017 en nivå på 81 000 m²
belagd yta. Den tidigare eftersläpningen som pågått under
en längre tid har de senaste åren förbättrats avsevärt. Under
åren 2004-2015 har Tekniska nämnden tillförts sammanlagt
74 mnkr extra till utökat beläggningsunderhåll.
Vinterkostnaderna blir allt svårare att förutse och har de
senaste åren legat på en högre nivå än budgeterat. Verksamhetens fasta kostnader, till exempel jourersättning,
utgör cirka hälften av hela budgeten. Till det kommer alla
halktillfällen som kräver insatser. Återstående medel skall
täcka insatser för den egentliga snöröjningen. Tekniska
nämnden har inför 2017 förstärkt budgeten med 2,8 mnkr
till totalt 25 mnkr.
Kostnaderna för skadegörelse och klotter tenderar att öka
vilket drabbar den övriga verksamheten. Våra tunnlar
och broar utsätts allt oftare för klotter som måste saneras.
Kommunfullmäktige har beslutat att klotter ska saneras
inom 24 timmar. Detta kräver både att arbetet organiseras
och samordnas på annat sätt än idag. Det krävs också en
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beredskap på icke ordinarie arbetstid för att åtgärder ska
kunna utföras inom 24 timmar. Tekniska nämnden har fått
utökade resurser för att kunna närma sig målet att snabbt
och effektivt sanera klotter.

vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på
10,1 mnkr.

Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 163 allmänna
lekplatser i kommunen. Det långsiktiga målet är att alla
lekplatserna skall vara tillgänglighetsanpassade. Under 2017
kommer ytterligare ungefär sex lekplatser att åtgärdas och
minst en ny att anläggas.

Attraktiv stad

Skogsverksamheten planerar för att slutavverkningarna
under 2017 samordnas med exploateringsavverkningarna.
Gallringsbehovet i yngre bestånd har hög prioritet. Virkesmarknaden bedöms som stabil med god efterfrågan.

Nya uppdrag 2017
Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500
000 kronor användas för att bygga cykelställ på strategiska
platser.
Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder.
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Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur har höjts sedan
förra året, och detta anslag ska också ge utrymme för ett
intensifierat arbete med att förtydliga cykelstråk och markeringar av cykelbanorna.
I väntan på ett statligt reglerat rökförbud på lekplatser får
Tekniska nämnden i uppdrag att skylta på lekplatser om
att rökning avråds.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Tekniska nämnden ska regelbundet inventera samt ta fram
åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i Borås centralort och
i kransorterna.

Investeringar
Beläggningsunderhåll
Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll
innebär att beläggningsunderhållet betraktas som investering och skrivs av under en längre period i stället för att
som tidigare kostnadsförs direkt som driftkostnad. För 2017
avsätts 8,5 mnkr i investeringsbudgeten. Kvar på driften
finns 1,6 mnkr för reparationer och akut asfaltunderhåll

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov
av att hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom
centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta
utvecklingen av stadscentrum. Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med
fastighetsägarna har stora förändringar åstadkommits på
kort tid. Inom de närmaste åren finns upprustningsbehov
för Västerbrogatan och Torggatan i samband med utbyggnad av Krokshallsområdet samt en översyn av belysningen
i centrum i enlighet med riktlinjer för stadsmiljön. För
projekten avsätts årligen 3,0 mnkr.

Diverse mindre gatu- och broarbeten
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten
för gator och broar som ur investeringssynpunkt är av
mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa
kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas
genom att undvika ett förfarande där Kommunfullmäktigeeller Kommunstyrelsebeslut skall inväntas för varje enskilt
projekt. Anslaget för 2017 är 5,5 mnkr. Om en enskild
insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas detta
nästa års volym.

Program för tillgänglighet
Kommunens nu gällande handikappolitiska program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning utgår från tillämpliga delar av FN:s
standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor
med funktionshinder. En prioriterad åtgärd är att förbättra
gångbanesystemets ytor genom justering och ny beläggning.
Även tillgänglighetsanpassning av lekplatser kan ingå. För
projekten avsätts 1,0 mnkr årligen.

Gång- och cykelvägar
Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till
att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafikanterna. Strävan är att få genomgående GC-stråk av hög standard. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och
säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda
sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för
att fler ska välja cykeln som transportmedel. Anslaget för
2017 är 9,5 mnkr. Möjligheten att parkera cyklar utan att
dessa blir till hinder för personer med nedsatt syn måste
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förbättras. Av det totala anslaget skall därför minst 500
tkr användas för att bygga cykelställ på strategiska platser.

för hinderfrihet och komplettering av dränering. För 2017
avsätts 0,5 mnkr.

Även gång- och cykelvägar där Trafikverket är väghållare
kan bli aktuella. Kommunen är beredd att bidra till finansieringen om detta är angeläget och innebär en tidsmässig
framflyttning.

Upprustning av centrummiljöer

Reinvestering av gatubelysning
I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket om
verkets övertagande av kommunal belysning på statliga
vägar erfordras viss reinvestering. Investeringsutrymmet
avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller
rostskadebesiktning har visat sig vara till stor del utdömda
för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala
staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2017 avsätts
1,0 mnkr.

Energi och miljöeffektivisering av
gatubelysning
Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet
och teknik. Dimring nattetid är idag standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av att successivt byta ut gammal
belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer
kontinuerligt att bestå av senaste tekniken och vi kan vara
med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker
belysning framåt. Då det finns tillgängliga medel avsätts
inga ytterligare under 2017.

Ny kollektivtrafik (stadstrafiken)
I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs
infrastrukturåtgärder i form av investeringar. Initiativet
kommer oftast från Västtrafik. Ny terminal vid Borås
Sjukhus, fortsatt utbyggnad av busshållplatser och ytterligare åtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är
att få en snabbare kollektivtrafik med fler turer vilket ger
möjlighet till ökat resande. För åtgärderna avsätts 2,0 mnkr
under 2017.

Borås flygplats
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för
Borås flygplats. Under de kommande åren är det aktuellt
att utföra ett antal åtgärder på flygfältet såsom uppsättning av staket/avspärrning runt hela flygplatsen, röjning

Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför centralorten. Senare
utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i
stadsdelcentra i centralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared, Viskafors, Fristad, Sjöbo
torg, Dalsjöfors centrum och Trandareds torg. Utanför
centralorten kvarstår behov av centrumupprustning i Sandared och Sjömarken. Därefter kommer centrummiljöer
i de mindre tätorterna att prioriteras. I centralorten finns
behov av upprustning av Brämhults torg. För genomförande
av åtgärder inom projektet avsätts 1,0 mnkr under 2017.

Promenadstråk längs Viskan
Eftersom staden en gång byggdes längs Viskan så ligger
idag flera viktiga målpunkter på bekvämt avstånd från
ån. Ett gångstråk längs med vattendraget skulle inte bara
synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv väg
för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk
längs vattnet kan också ligga till grund för rekreation och
upplevelser. För projektet avsätts 3,0 mnkr under 2017.

Grönområdesplanen
Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas
av grönområdesplanen för Borås Stad. De åtgärder som
föreslås i planen avser bland annat att förstärka grönområden till mer sammanhängande stråk samt att tillskapa nya
områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För
2017 avsätts 1,0 mnkr.

Lekplatser
Tekniska nämnden förvaltar 163 lekplatser inom kommunen. En del av lekplatserna är slitna och uppfyller ej
längre säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller
idag särskilda normer. Lekplatserna skall besiktigas en
gång om året och skall dessutom ha kontinuerlig tillsyn.
De lekplatser som ej klarar kraven måste, om renovering
ej sker, rivas. För upprustning och renovering av lekplatser
avsätts 5,0 mnkr under 2017. Investeringsutrymmet avser
lekplatser i hela kommunen. Tekniska nämnden bör inom
budgetutrymmet anlägga minst en ny lekplats per år. De
nya lekplatserna ska ha en geografiskt jämn spridning över
hela kommunen. För 2017 planeras anläggande av nya
lekplatser i Aplared och Dalsjöfors.
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Diverse mindre parkinvesteringar
Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar
över. Kan bland annat avse utbyte av träd, upprustning av
trappor och renovering av parkvägar. För ändamålet avsätts
årligen 1,5 mnkr.

Trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur.
Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att
beskära mörka buskage och belysa stadens parker och andra
mörka grönområden bättre. Även befintlig belysning ska ses
över och eventuellt bytas ut till mer energieffektiva alternativ. För projektet avsätts 0,5 mnkr under 2017.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

1

0

1

1

1

1

422 105

422 940

437 000

448 000

459 000

545 000

159

160

162

170

Antal genomförda medborgardialoger.
Antal cyklister vid kommunens cykelbaro-metrar.

64

Tillgängliga cykelstråk, km.

152

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

4,4

7,2

3

5

5

5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

4,3

4,3

3

4

4

4

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

34,7

32,5

49

40

40

40

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

1:51

1:32

1:42

75

75

76

Kostnad kr per m²

51:61

33:59

37:78

-därav vinterväghållning

32:46

17:89

20:59

231

224

235

12:51

14:92

15:28

-därav vinterväghållning

3:02

5:39

5:59

Vägföreningsvägar, km

168

168

168

Kostnad kr per m²

7:23

7:92

8:57

Km enskilda vägar med statligt och kommunalt bidrag

460

470

470

Kommunalt bidrag per meter

3:50

3:50

3:50

78 544

81 000

81 000

2,4

2,5

2,5

Väghållning
Kostnad kr per invånare och dag
Huvudgator, km

Lokalgator, km
Kostnad kr per m²

Beläggningsunderhåll m2
belagd yta %

Budget 2017 | Tekniska nämnden

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

90:38

104:00

104:00

19 175

19 200

19 200

7 367

7 220

7 220

573

600

600

78

100

100

579

600

600

72 524

72 675

72 524

3 142

3 084

3 142

1 506 827

1 518 975

1 506 827

7:01

7:40

7:35

8 493 772

8 528 792

8 493 827

0:17

0:12

0:14

10 047 767

10 047 767

10 047 767

2:29

2:35

2:37

212

220

220

93

94

92,6

163

163

163

Produktiv skogsmark, ha

9 500

9 500

9 500

- avsatt till naturvård, ha

2 500

2 500

2 500

- avsatt till naturreservat, ha

1 200

1 200

1 200

35 000

43 100

43 100

7 500

20 000

10 000

62

65

65

10 742

12 275

12 275

kostnad kr per m2
Trafikbelysning
antal lampor
energiförbrukning MWh
Antal P-tillstånd för funktionshindrade
Utfärdade nyttokort
Boendeparkering, antal tillstånd
Parkverksamhet
Planterade ytor total m2
-därav perenner m2
Kulturparker m2
kr/m2
Naturparker m2
Genomsnitt kr per m2
Total parkareal m2
kr per m2
Parkkostnad kr per invånare
Parkyta m2 per invånare
Lekplatser antal
Skogsverksamhet

Avverkning totalt m3 fub
Flisad volym m3 s
Arbetsmarknadsåtgärder
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder
Antal dagsverken
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Persontransporter
Ekonomiska förutsättningar
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

8 360

8 475

9 050

Kostnader

-72 651

-70 125

-73 250

Nettokostnader

-64 291

-61 650

64 200

Kommunbidrag

59 300

61 650

64 200

Resultat

-4 991

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Nämndens uppgift
Inom verksamheten samlas kompetensen för persontransporter under en och samma nämnd. Tidigare låg ansvaret
på i första hand stadsdelsnämnderna.

66

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetens ansvarsområden är
Färdtjänst
Transporter till och från daglig verksamhet
Särskoleskjutsar
Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad
Beställningscentral för färdtjänst
Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter
Upphandling av persontransporter
Bilpool för kommunanställda

Nettokostnaderna budgeteras till 64,2 mnkr för 2017 vilket
ger ett ökat kostnadsutrymme med 4,1 % jämfört med
budget 2016. Kommunbidraget höjdes redan i samband
med beslutet om ramar för 2017 med 1,5 mnkr på grund
av befarat underskott för verksamheten under 2016.

Verksamheten 2017
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och skall ha en hög tillgänglighet och service.
Beställningscentralen skall tillgodose behoven genom att
ha öppet stora delar av dygnet. Tillgången på fordon skall
vara anpassad till efterfrågan under dagen. Egenavgiften
skall normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. Vid resa utanför kommunen ansöker man om
Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ skall alltid det mest
kostnadseffektiva färdsättet användas. I den nya upphandlingen som gäller från 2013 är det krav på att miljöfordon
skall användas för färdtjänsttransporter med personbil. För
att underlätta för färdtjänstkunderna ska möjligheten att
själv boka sin resa via Internet erbjudas.
Persontransportavdelningen administrerar ett datoriserat
skolskjutsprogram för att skapa en förenklad och effektivare hantering av skolskjutsplaneringen för Borås Stad. En
upphandling av skolskjutstrafiken är gjord av Persontransportavdelningen för 2016 vilket medför lägre kostnader
för Grundskolenämnden framöver.
Bilpoolsbilarna kommer under hösten 2016 få elektroniska
körjournaler installerade vilket gör att uppföljning per bil
kan göras på ett mer effektivt och detaljerat sätt framöver.

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

- totalt

4 422

4 500

4 500

- kvinnor

2 963

3 000

3 000

- män

1 459

1 500

1 500

- Borås

41

42

41

- Västra Götaland

34

Färdtjänst
Antal tillstånd

Antal tillstånd/1 000 invånare
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

873

850

850

318 591

317 000

320 000

179

168

172

Antal fordon

9

9

9

- därav fordon med alkolås

9

9

9

Antal fordon

40

40

40

- därav miljöfordon

40

40

40

- Riket
Antal tillstånd under 65 år
Antal resor
Kostnad per resa, kr

32

Särskoleskjutsar

Bilpool
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Miljö- och konsumentnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

11 645

14 662

15 229

Kostnader

-35 299

-36 912

-40 779

Nettokostnader

-23 654

-22 250

-25 550

Kommunbidrag

21 000

22 250

25 550

Resultat

-2 654

0

0

Ackumulerat resultat

-1 831

-1 831

-

Nettoinvesteringar

-2 460

-

-

Intäkter
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tkr

Nämndens uppgift
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet
med att nå stadens miljömål och en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs.
Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena
miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och
producentansvar samt livsmedels-, smittskydds-, tobaksoch strålskyddslagstiftningarna. I nämndens ansvarsområde
ingår vidare arbete med naturvårdsfrågor samt att samla
in och ställa samman fakta om miljösituationen i staden.
Ytterligare uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen
och att genom information och rådgivning verka för ökad
kunskap och engagemang för miljöfrågorna hos såväl företag och organisationer som enskilda boråsare. Nämnden
har även ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk
rådgivning, energi- och bostadsinformation samt arbetet
med Fairtrade. Från och med 2017 har nämnden övertagit
ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och
receptfria läkemedel från Fritids- och folkhälsonämnden.

De övergripande målen för nämndens verksamhet är:
• Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador
och olägenheter
• Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska
mångfalden ska skyddas och bevaras
• Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så
att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas
• Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att
ett kretslopp uppnås
• Hushållning med energi samt minskad användning av
fossila bränslen ska främjas
• Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av
hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror
• Stödja konsumentintressena genom konsumenträttslig
och ekonomisk rådgivning
• Leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling
och Fairtrade-diplomering

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden
budgeteras till 25,6 mnkr. Tillsammans med ökade intäkter från nämndens taxor innebär det ett ökat kostnadsutrymme med cirka 3,3 % när hänsyn tagits till övertaget
av tillståndsverksamheten. I kommunbidraget ingår 200
tkr till naturvårdsfonden vars syfte är att medverka till ett
progressivt naturvårdsarbete där en viktig del är att bevara
det öppna odlingslandskapet. Fonden kan även ta emot
externa bidrag från till exempel privatpersoner, företag och
organisationer. Nämndens kommunbidrag har förstärkts
inför 2017 med 1 260 tkr avseende driftkostnader för
Orangeriet med Rådrum i Stadsparken och med 1,0 mnkr
till förstärkning av nämndens stödresurser inom ekonomi,
HR, kvalitet och IT.
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Verksamheten 2017

kan fördelas över flera år och variera både i omfattning och
inriktning från år till år. Nämnden kommer i enlighet med
Länsstyrelsens och Smittskydd Västra Götalands rekommendationer under 2017 att genomföra tillsyn vid olika slag
av ankomstboenden och asylboenden i Borås.

Övergripande
Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt som
möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten kostar.
Förvaltningen driver ett arbete med att utveckla service,
bemötande och rättsäkerhet i alla nämndens verksamheter.
Detta arbete kommer att fortgå under 2017 men i lägre
takt än planerat.

Miljökommunikation
I verksamhetens uppdrag ingår att svara för miljöövervakningen, det vill säga att ha kunskap om miljösituationen i
kommunen samt att samordna det miljöstrategiska arbetet
och att kommunicera kunskap om miljö- och livsstilsfrågor.
Verksamheten kommer under 2017 att arbeta vidare med att
förbättra och utveckla miljömålsarbetet genom nätverkande
och stöttning till förvaltningarnas miljökoordinatorer och
genom att erbjuda olika miljöutbildningar. Under 2017
behöver nämnden förstärka kompetensen ytterligare inom
den miljöövervakning som berör luft, buller och vatten
och koppla samman den kunskapen med stadens fysiska
planering.

Livsmedelskontroll
Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för
cirka 760 livsmedelsverksamheter i staden. Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos nämnden. För 2017
är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet
med de fastställda kontrolltiderna som utgångspunkt. För
de verksamheter som har ett lågt antal kontrolltimmar
sker inte inspektioner varje år. Redlighet och märkning
av livsmedel kommer att vara fokusområden i kontrollen
under 2017. Redlighet innebär att märkning, reklam och
presentation inte får vilseleda konsumenten. Märkningen
av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att konsumenten
inte blir lurad.

Nya uppdrag 2017
Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av uppsökande verksamhet när det gäller Fairtrade City,
internt i Borås Stad och externt mot medborgare och företag,

Miljötillsyn

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för i
princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden. Det
finns för närvarande cirka 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter samt 2 000 övriga verksamheter
som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa
eller miljön. Verksamheter som betalar fast årsavgift kan
förvänta sig någon form av tillsynsinsats varje år. Tillsynen

Miljö- och Konsu mentnä mnden uppdra s i sa mverkan med Borås Energi och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för återvinning.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Antal genomförda medborgardialoger.

0

1

1

2

2

2

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

4,9

4,7

2

2

2

2

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

0,1

0,2

0

0

0

0

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel
anställda.

37,2

38

50

50

50

50
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Antal livsmedelsverksamheter

770

800

770

Antal inspektioner/revisioner

933

900

900

Antal delegationsbeslut

306

200

200

51

50

50

183

183

183

Antal inspektioner miljötillsyn

450

300

Antal inspektioner enskilda avlopp

150

150

Antal inspektioner hälsoskydd

100

50

Livsmedelskontroll

Klagomål
Miljötillsyn
Antal tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

Antal kundkontakter miljötillsyn

4 883

5 000

5 000

Antal kundkontakter enskilda avlopp

2 502

2 000

2 000

Antal kundkontakter hälsoskydd

1 611

1 500

1 500

1 545

3 000

3 000

33

100

100

1 592

2 500

3 000

Förhandlingsärenden

418

450

490

Informationsaktiviteter

20

45

50

Konsumenträttslig rådgivning
Konsumentkontakter

70

Informationsaktiviteter.
Ekonomisk rådgivning
Klientkontakter
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Kulturnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

28 220

28 233

29 997

Kostnader

-168 958

-171 233

-191 297

Nettokostnader

-140 738

-143 600

-161 300

Kommunbidrag

140 700

143 600

161 300

-38

0

0

1 174

1 174

-

-1 283

-2 400

-19 500

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till en
bra och attraktiv stad att leva i. En stad som ger alla invånare
möjligheter till information, kunskap och upplevelser för
att kunna ta aktiv del i den demokratiska processen och
utvecklas som människa.
• Kulturnämnden skall i detta syfte bedriva biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater,
dans- och musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet.
• Kulturnämnden skall slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön och stimulera intresset för lokalhistoria och
lokalhistorisk forskning. Den kultur- och bildningsverksamhet som bedrivs av föreningar och organisationer ska
stödjas och stimuleras.
• Möjligheter till eget skapande och aktiv delaktighet, lokal
förankring och prioritering av barn och ungdomar samt
särskilda insatser för att tillgodose funktionshindrade
och grupper med annat modersmål, ska vara ledstjärnor
i kommunens kulturarbete
• Barn och ungdomar skall fritt kunna vara med i det
kulturella och konstnärliga livet genom att tidigt få ett
brett och för deras ålder anpassat kulturutbud med stöd
av engagerade vuxna, få utöva kultur på fritiden och få
sin röst hörd och tillvaratagen.

• Kulturnämndens verksamhet skall utgå från ett mångkulturellt perspektiv och ett jämställt utbud och utövande.
• Fr o m 2017 ansvarar Kulturnämnden för den Kulturverksamhet som tidigare bedrevs av Stadsdelsnämnderna
däribland stadsdelsbiblioteken och skolbiblioteksverksamheten.

Ekonomiska förutsättningar
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 161,3 mnkr för
2017. Nämndens kommunbidrag har allmänt förstärkts med
1,0 mnkr för att bl.a kunna möta den ökade efterfrågan till
Kulturskolan och med 0,1 mnkr för ökade kapitalkostnader
som effekt av investering i ny ljudteknik på Stadsteatern.
Kommunbidraget har sänkts med 2,3 mnkr då bidragsgivningen till föreningen Tåget överförts till Fritids- och
folkhälsonämnden.

Verksamheten 2017
Kommunens nya omorganisation med facknämnder
kommer för kulturnämndens del innebära att biblioteksverksamheten kommer öka i omfång. Samtliga bibliotek,
liksom skolbiblioteksverksamheten kommer att ingå i
Kulturnämndens ansvarsområde. Biblioteksverksamheten
2017 följer den handlingsplan som alla bibliotek i Borås
tagit fram gemensamt. Satsningar kommer bland annat
göras för barns läsning och måluppfyllelse i skolan genom
att arbeta riktat mot små barn och deras föräldrar samt genom ett förbättringsarbete för skolbiblioteken. Under 2017
fortsätter biblioteket ett aktivt arbete med det mångspråkiga
biblioteket i samarbete med mötesplatser, familjecentraler
och övriga bibliotek i Borås.
Borås Konstmuseum kommer även under 2017 spela en
viktig roll i Borås och hela Västra Götalandsregionen.
Verksamhetens uppdrag är bl a att vidga allmänhetens
intresse för och kunskap om konst och rörlig bild. Borås
ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall utvecklas
ytterligare. De hittills genomförda skulpturutställningarna
får en fortsättning när en ny skulpturbiennal planeras att
genomföras 2018.
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Det nya Textilmuseet i Textile Fashion Center ingår i det
textila kluster som skapas i den tidigare Konstsilkefabriken.
Målet är att skapa förbättrade möjligheter för Textilmuseet
bland annat med en utökad samverkan med Textilhögskolan
och andra aktörer med textil inriktning. Den internationella konferensen för Textil konst Cross Over genomförs
under september 2017 i samverkan med European Textile
Network, Nordic Textile Art, Fiber Arts med flera och
kommer att sprida textil konst via flera utställningsplatser
i Borås med omnejd.
Teatern avser att även under 2017 fortsätta med den utåtriktade verksamheten som guidade turer och studiebesök i teaterns lokaler samt besök på arbetsplatser och skolor. Under
året planerar teatern att producera fyra egna uppsättningar.
Kulturskolefilialerna på Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och
Hulta fortsätter sitt integrationsarbete under 2017. En av
målsättningarna är att nå och öka antalet elever med annan
etnisk och social bakgrund. Ca 600 elever deltar i verksamheten. Undervisningen bedrivs på åtta olika grundskolor.

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Investeringar
Inventarier och div. mindre
investeringar
Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp
av inventarier och andra diverse mindre investeringar. För
2017 finns 500 tkr tillgängligt.

Konstnärlig utsmyckning och
textilkonst
Ett årligt anslag på 3 000 tkr avsätts i investeringsbudgeten
för konstnärlig utsmyckning, textilkonst och inköp av konst
till konstmuseet.

Nya uppdrag 2017
72

Kulturnämnden, tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden och lokala utövare, får i uppdrag att finna
formerna för och införa en öppen vägg, det vill säga en för
alla öppen möjlighet att uttrycka sig konstnärligt offentligt.
Musikskolan i Fristad ska ligga som en egen enhet under
Kulturnämnden.

Skulpturbiennal 2018
Under 2018 genomförs åter en skulpturbiennal i Borås. För
planering och genomförande avsätts 1 000 tkr under 2017.

Scenteknik Stadsteatern
För utbyte och förnyelse av Stadsteaterns uttjänta scenteknik
från 1975 avsätts sammantaget 72 000 tkr varav 15 000
tkr under 2017.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

1

1

1

1

1

1

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

3,1

3,4

3,5

4

3,5

3,5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

7,5

6,8

6

6

6

6

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

46,6

45,9

38

45

45

45

Antal genomförda medborgardialoger.
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Antal medialån Stadsbiblioteket

509 200

520 000

490 000

Antal besökare Stadsbiblioteket

253 310

250 000

260 000

Biblioteksverksamhet

Antal folkbibliotek

12

Museiverksamhet och kulturminnesvård
Antal besökare Borås Museum

25 744

20 000

20 000

Antal besökare Textilmuseet

67 380

45 000

60 000

14 863

42 500

20 000

28 438

20 000

22 500

5 220

5 150

5 100

11 754

11 500

11 500

Konst och utställningsverksamhet
Antal besökare Konstmuseet
Teaterverksamhet
Antal besökare Stadsteatern
Kulturskola
Antal elever
Borås Bio (Röda Kvarn)
Antal besökare
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

179 676

181 385

205 120

Kostnader

-653 126

-662 185

-712 720

Nettokostnader

-473 450

-480 800

-507 600

Kommunbidrag

469 100

480 800

507 600

-3 750

0

0

Ackumulerat resultat

6 609

6 609

-

Nettoinvesteringar

8 732

24 800

42 360

Intäkter

Resultat
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Nämndens uppgift
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för de
frivilliga skolformerna gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
och det offentliga skolväsendet för vuxna i kommunen.
Vuxenutbildningen omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna (särvux) och svenskundervisning för invandrare
(SFI). I verksamheten ingår också yrkesutbildningar inom
yrkeshögskolan (YH).
Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla och
skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och
utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas
utveckling till ansvarskännande människor som aktivt
deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska
bidra elevernas allsidiga utveckling.
Gymnasiesärskolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar,
fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och
fritid.
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja
eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Syftet
är också att möjliggöra fortsatta studier.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska särskilt:
• beakta den allmänna utvecklingen på skolväsendets
område

• tillsammans med olika intressenter, och med beaktande
av elevernas önskemål, tillskapa ett för kommunen väl
anpassat utbildningsutbud, samt
• tillse att utbildningen inom ansvarsområdet genomförs
i enlighet med skollag och annan lag eller förordning.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppgår till 507,6 mnkr. Justering har gjorts för
beräknad volymökning av gymnasieskolans elever som
resulterar i en ökad ram om 6,0 mnkr. Inför 2017 har
kompensationen för volymförändring höjts från 50 % till
75 %, vilket för 2017 innebär en utökning av ramen med
2,0 mnkr till skolan. För 2017 avsätts till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden återigen 5,0 mnkr extra för
ett särskilt skollyft. Ökningar av ram genom lön- och
kostnadskompensation samt särskild lönekompensation
uppgår sammanlagt till 12,3 mnkr i 2017 års budget. 3,0
mnkr i ökad ram går till genomförandet och den fortsatta
utvecklingen av stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd. 0,3 mnkr satsas för verksamheten kring
vård- och omsorgscollege. Slutligen ges Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 4,0 mnkr att fördela så att de
bidrar till ökad kvalitet, bättre elevresultat, trygghet och
trivsel samt underlättar att behålla och rekrytera personal.
Sammantaget ökar alltså kommunbidraget till Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden från 482,0 mnkr 2016 till
507,6, mnkr i 2017 års budget.
Under 2016 fattades beslut om en engångsförstärkning av
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram åren 20162017 från det tillfälliga flyktingstatsbidraget. Beloppet som
avser 2017 kommer att tilldelas nämnden i samband med
nämndbudget 2017.
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Verksamhet 2017
Nämndens verksamhet påverkas i hög grad av reformerna
inom utbildningsområdet.
Under 2015 började ny gymnasieskola GY11, ny skollag
och ny betygsskala att gälla fullt ut i alla gymnasieskolans
utbildningar. Samverkansavtalet för gymnasieutbildning
inom Boråsregionen innebär att eleverna har möjlighet att
fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och att bli mottagna som förstahandssökande i de
ingående åtta kommunerna. Antalet elever i Borås kommunala skolor har varit relativt konstant de senaste åren, trots
minskat elevunderlag, eftersom andelen elever från andra
kommuner har ökat.
För 2017 avsätts återigen till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 mnkr extra för ett särskilt skollyft.
Medlen ska användas till ämnesspecifika kompetensutvecklingsinsatser för lärarkåren. Planen från 2015 om att
varje år de kommande fyra åren ha med medlen för ett
skollyft fortsätter 2017. Nämnden ska i tertialrapporter till
Kommunstyrelsen redovisa hur medlen använts under året,
vilket man gjort under 2016.
Fyra fristående gymnasieskolor är för närvarande verksamma i kommunen. En av skolorna utökar från och med
läsåret 2016/17 nuvarande verksamhet.
Befolkningsprognosen visar att antalet 16-åringar 2017
kommer vara något högre än föregående år. Prognosen för de
kommande åren visar på en kraftigare ökning fram till 2021.
Nämnden konstaterar att den demografiska utvecklingen
för gymnasieungdomar, elevernas val samt omfattningen
och utbildningsutbudet hos fristående skolor, påverkar
nämndens planerings- och budgetförutsättningar och kräver
kontinuerliga anpassningar i verksamheten.
För nyanlända elever anordnas utbildning i första hand på
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion på Tullengymnasiet, som utvidgas på grund av växande elevunderlag,
samt på övriga gymnasieskolor.
Alla elevers rätt till god utbildning och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt är resurskrävande utmaningar.
För många elever som saknar gymnasiebehörighet tar det
längre tid än ett läsår att komplettera sina betyg. Alla elever
som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet under utbildningstiden. De
skärpta behörighetsreglerna till gymnasieskolans nationella
program medför att utbildningsvägen är längre i dag för de
flesta nyanlända eleverna.
Gymnasiesärskolereformen gäller för utbildningar som
påbörjats efter den 1 juli 2013. Från och med läsåret
2013/2014 anordnar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden individuellt program och åtta av nio nationella

program. Målet med den nya gymnasiesärskolan är att öka
andelen ungdomar som får anställning efter utbildningen.
Enligt reformen kan eleverna bland annat välja kurser
inom såväl gymnasiesärskolan som den vanliga gymnasieskolan. Reformen medför omfattande informations- och
kompetensutvecklingsinsatser för personalen som fortlöper
även under 2017. Genom reformen inkluderas fler elever i
gymnasieskolan och för elever med autismspektrumtillstånd
har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden startat en
stödverksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet från läsåret
2014/2015. Under nuvarande läsår startar en ny klass för
år 1 och utbildningen fortlöper för ursprungsklasserna i
år 2 och 3.
Skollagen kräver att fler elever inkluderas i de nationella
programmen och de nya introduktionsprogrammen. Här
ingår elever som tidigare läst inom gymnasiesärskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver arbeta
ytterligare för att inkludera eleverna i ordinarie undervisning. Kompetensutveckling är i sammanhanget särskilt
viktigt för vissa yrkesgrupper; bland annat specialpedagoger.
Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen av
samarbetet såväl inom Boråsregionen som i Västra Götalandsregionen. Regional vuxenutbildning (BRvux) har ett
gemensamt utbud av yrkeskurser/utbildningar.
Certifiering av vård- och teknikcollege genomfördes under
2016. Verksamheten med regionens gemensamma processledare är i drift 2017.
Legitimationskravet för lärare innebär att endast legitimerade lärare får anställas utan tidsbegränsning, bedriva undervisning samt sätta betyg. En majoritet av lärarna har sökt
och en stor andel har också erhållit legitimationen. Arbetet
kring legitimationskravet fortskrider 2017 och ska vara fullt
infört i alla verksamheter inom nämnden till juni 2018.
Karriärtjänster i form av förstelärare infördes under läsåret
2013/2014, varav 14 inom dåvarande Utbildningsförvaltningen, nu Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Under 2015 hade Utbildningsförvaltningen 48 förstelärare.
Motsvarande siffra för 2016 var 50.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fortsätter sitt
arbete med informations- och kommunikationsteknologi.
Nämnden använder de tekniska möjligheterna för att utveckla sina utbildningar.

Nya uppdrag 2017
De nämnder som berörs av barns och ungas utbildning
ska under grundskolenämndens ledning samverka för att
erbjuda elever med AST sammanhängande stöd under
utbildningen – en röd tråd – genom hela skolsystemet.
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Lärare ska inom ramen för det skollyft som beslutades i
budget 2015 även kunna ges möjlighet till kompetensutveckling inom specialpedagogik och svenska 2.
Under 2017 ska Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden införa digital elevakt.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag
att tillsammans med Arbetslivsnämnden erbjuda möjlighet
att kombinera SFI med praktik för att kunna lära svenska
på jobbet.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden uppdras utreda
formerna för och därefter erbjuda en kurs i hur man startar
eget företag i Sverige för de elever som studerar på Sfi

Investeringar
Bäckängsgymnasiet, till- och
ombyggnation
Matsal samt bibliotek förnyas och byggs till. Investeringen
påbörjades 2016 och fortlöper in i 2017. I investeringsbudgeten återstår 20 360 tkr av investeringsanslaget.

Viskastrandsgymnasiet ombyggnation
Lokalerna behöver optimeras för att tillskapa konferensrum,
studieplatser, lokaler för lärlingsutbildningar, dessutom behöver köket anpassas för ökad tillagningskapacitet. 12 000
tkr avsätts i investeringsbudget 2017 och förväntas också
ha bäring in i 2018 med ytterligare 11 623 tkr.

Sven Eriksonsgymnasiet ombyggnation
Anpassning av lokaler för framförallt teknikprogrammet.
Torget är en ny verksamhet för ungdomar inom autismspektraltillstånd som bedrivs på skolan. Behovet är större
än väntat och ombyggnationer behöver göras för att kunna
ta emot den växande elevgruppen. 10 000 tkr avsätts i investeringsbudgeten 2017. Majoriteten av projektet förväntas
bedrivas 2018 där 26 530 tkr budgeteras.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

0

0

1

0

0

1

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.

96,2

94,8

98

97

98

99

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen.

91,1

91

92

92

94

Andel ekologiska och/eller närodlade livsmedel, %.

20,3

25,1

40

45

55

65

4,0

4,1

4

4

4

4

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

17,2

19,8

15

20

15

14

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

47,9

49,0

45

50

50

50

Antal genomförda medborgardialoger.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

11 392

13 150

18 759

4 089

4 301

4 273

Kostnad kr per elev

98 945

96 926

101 562

- lokaler och fysisk miljö

17 870

20 643

20 968

- lärare, övrig undervisning

47 447

47 651

50 302

- lärverktyg, inkl kapitalkostnad

10 710

9 093

10 055

1 064

1 132

1 175

Elever från Borås i andra kommuner

76

73

84

Elever från Borås hos landsting

29

21

16

359

312

342

353 047

375 758

379 974

97,5

102

91,5

402 143

403 376

468 101

26,5

32,5

31,5

5,5

4

6

34 896

36 669

37 350

- grundläggande vuxenutbildning

331

340

350

- gymnasial vuxenutbildning

826

635

740

- YH (Yrkeshögskolan)

110

120

300

- SFI (Svenska för invandrare)

746

805

1 145

77

80

80

71 036

69 823

69 740

2 676

4 300

4 380

404

450

456

Gemensam administration
Nettokostnader tkr
Gymnasieskola
Antal elever

Elever från andra kommuner

Elever från Borås i fristående gymnasieskolor
Nettokostnader tkr
Gymnasiesärskola
Antal elever
Kostnad kr per elev
Elever från andra kommuner
Elever från Borås i andra kommuner
Nettokostnader tkr
Vuxenutbildning
Genomsnittligt elevantal

- Särvux
Nettokostnader tkr
Avdelningen för Verksamhetsutveckling
Nettokostnader tkr
Naturskolan
Nettokostnader tkr
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Sociala omsorgsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

141 725

168 579

360 069

Kostnader

-828 492

-866 769

-1 002 369

Nettokostnader

-686 767

-698 100

-642 300

Kommunbidrag

677 099

698 100

642 300

9 668

0

0

13 714

13 714

-

-

-

- 50 350

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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tkr

Nämndens uppgift
Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med
allvarliga psykiska funktionshinder i särskilda boenden
och boendestöd för personer i eget boende. Psykiatrisk
hemsjukvård innefattas i verksamheten. Nämnden svarar
också för öppen psykiatrisk tvångsvård.
Funktionshinderverksamheten arbetar med de stöd- och
hjälpinsatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller
Socialtjänstlagen (SoL). Personer med stöd enligt LSS har
en livslång eller varaktig funktionsnedsättning. Genom
insatser ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Insatserna ges kontinuerligt och så länge den enskilde har
behov av insatsen. Insatser enligt SoL ska tillförsäkra den
enskilde en skälig levnadsnivå.
Verksamheten omfattar:
• myndighetsutövning enligt LSS för personer som tillhör
lagens personkrets och enligt SoL för personer under 65 år
som p g a tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsättningar
har behov av stöd och insatser.
• verkställighet av beslut enligt LSS och SoL avseende personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice,
korttidsvistelse, boendestöd samt anhörigstöd.
• verkställighet av bostad med särskild service i form av
gruppbostad och servicebostad.

• resursteam för hälso- och sjukvård samt habilitering och
rehabilitering vissa brukare.
• dagverksamhet för yngre dementa.
I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska tillgänglighetshinder.
Nämnden har dessutom ett av de av Kommunfullmäktige
fastställa samarbetsuppdragen. Ett särskilt sammarbetsuppdrag för tillgänglighet. Samarbetsuppdragen innebär
att nämnden:
• Har befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• Har ansvar för att samarbetsuppdraget kommer i gång
• Skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för
samarbete
• Formulerar mål för arbetet
• Att resultatet mäts, utvärderas och redovisas
De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har
gemensam karaktär.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Sociala omsorgsnämnden uppgår till
642,3 mnkr. Kommunbidraget har höjts med 1,1 mnkr
för volymökningar. 2,9 mnkr är nämndens andel för
finansiering av den kommungemensamma bemanningspoolen och flyttas till Kommunstyrelsen. 350 tkr är flyttat
från nämnden till Kommunstyrelsen som motsvarar 0,5
årsarbetare som säkerhetssamordnare. För verksamheten
Brukare och Assistenter i Samverkan överförs 173 tkr till
Fritid- och folkhälsonämnden. 740 tkr flyttas till Individ
och familjeomsorgsnämnden och avser HSL-kostnader för
Kaptensgatans boende. För ökade kostnader med anledning
av höjningen av arbetsgivaravifter för personer under 25
år kompenseras nämnden med 2,0 mnkr. Nämnden skall
under 2017 starta en daglig verksamhet för yngre dementa.
Finaseringen sker inom befintlig ram då de externa placeringarna på elevhem har minskat de senaste åren.
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Arbetet med att öka den pedagogiska kompetensen inom
boendesektionen pågår.

Verksamheten 2017
Funktionshinderverksamheten
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som
ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund
av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med
sina grundläggande behov. Den som har behov av personlig
assistans för sina grundläggande behov har även rätt till
personlig assistans för andra personliga behov. I budget
planeras det att 197 personer har personlig assistans enligt
Socialförsäkringsbalken (SFB) och 51 personer enligt LSS.
Antal assistanstimmar fortsätter att öka vilket medför ytterligare kostnadsökningar under 2017.
De brukare som väljer kommunen som assistansanordnare
har ofta omfattande omvårdnadsbehov vilket kan innebära
extra kostnader för exempelvis dubbelbemanning och jourtjänstgöring under natten. Volymerna ökar för SFB och
LSS samtidigt som en övervältring av kostnaderna sker
genom att kommunen har kostnaden när brukarna har
behov av tillfällig utökning av assistansen och även svarar
för kostnaderna för assistenternas sjukfrånvaro hos privata
assistansanordnare.
Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Dessa
personer har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. I budget 2017 planeras för ca
450 brukare som har beslut om daglig verksamhet. Sedan
juni 2010 tillämpas Lagen om valfrihetssystem (LOV) för
daglig verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att
välja utförare. Villkoren för externa utförare är de samma
som för kommunens utförare. 77 brukare har daglig verksamhet genom de tre externa utförare som har avtal med
Borås Stad. Antal personer med beslut om daglig verksamhet
ökar och det är känt att flera brukare med mycket omfattande behov är aktuella för daglig verksamhet under 2017.
För några personer handlar det om att möjliggöra lösningar
i Borås för att undvika externa placeringar.
Ca 360 personer har verkställda beslut om boende med
särskild service för vuxna. Besluten verkställs antingen
inom Funktionshinderverksamhetens boendesektion eller
i de 14 enheter som drivs genom entreprenad. I Boendesektionen ingår 32 enheter varav 25 är gruppbostäder och
7 servicebostäder. Under 2015 har en ny gruppbostad på
Kadriljgatan färdigställts målgruppen är personer med
omfattande fysiska funktionshinder. Även boende på
Teknikgatan har öppnats under 2015 för LSS målgrupp.

Personer inom funktionhinderverksamheten befinner sig i
ett generationsskifte där samhällets utveckling lett en till
ny generation ungdomar med utvecklingsstörning med
behov som kräver nya tankesätt. Under 2012 gjorde en
genomlysning av åldersstrukturen på nämndens samtliga
gruppbostäder enligt LSS. Utredningen visar att de som idag
bor i gruppbostad ofta är mycket äldre än de unga vuxna
som står i kö för att få en lägenhet. I juni 2016 var det 41
personer som lämnat in intresseanmälan för önskemål om
en lägenhet och 18 personer har beslut som ej var verkställt
av olika orsaker. Sammanlagt är det ett 40-tal personer som
är i behov av en bostad inom de närmaste fem åren och den
övervägande delen är födda på 90-talet.
För 15 brukare med speciella behov och komplexa funktionsnedsättningar köps boendeplatser externt. I gruppen
finns både personer som har ett långsiktigt boende utanför
kommunen och personer som bör erbjudas boende på hemmaplan så snart det finns en möjlighet. För att minska antal
externa placeringar krävs mer flexibla boendelösningar
och utvidgat boendestöd på hemmaplan.
Andra LSS-insatser är korttidsvistelse, korttidstillsyn för
skolungdom, avlösar-/ledsagarservice och kontaktperson.
Bistånd i hemmet för personer med funktionsnedsättning
under 65 år enligt SoL kan ges som hemtjänst, omvårdnad,
service, ledsagning, avlösning, tillsyn eller boendestöd.
Under 2017 planeras 415 brukare ha beslut om hemtjänst
eller boendestöd. Antal utförda timmar hemtjänst och
boendestöd ökar. Hemtjänst enligt SoL beviljas också till
barn som har stort behov av omvårdnad i hemmet. Behovet av hemtjänst till barn varierar och kan inte förutsägas.
För personer under 65 år köps korttidsplatser från Vårdoch äldrenämnden. Antalet varierar men det handlar om
cirka tio brukare som har behov av korttidsplats. Cirka 25
brukare under 65 år har beslut om särskilt boende. SÄBOplatser köps från vård- och äldrenämnden.
Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering
ska tillgodose personkretsens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom sitt ansvarsområde. Nämnden har
kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och
för personer under 65 år inom Borås Stad. Kostnaderna är
höga då hjälpmedlen ofta är avancerade och specialiserade.

Socialpsykiatri
De externa placeringarna har ökat sedan slutet av 2012
under de senaste åren har det blivit fler placeringar inom
tvång i öppenvård och det förväntas öka. Inför 2017 kom-
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mer troligtvis omfattningen ligga kvar på liknande nivå som
senaste månaderna.
Socialpsykiatrin befinner sig i ett utvecklingsskede. Verksamheten expanderar bland annat genom ett ökat behov av
olika boendeinsatser.

Investeringar
Boenden inom socialpsykiatrin
Dammsvedjan har påbörjats under 2015 och den totala
kostnaden är 25 mnkr varav 7 mnkr är avsatt under 2017.

Nya boenden enligt LSS

Nya uppdrag 2017
Sociala omsorgsnämnden ska under 2017 starta en daglig
verksamhet för yngre dementa.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Under 2017 planers det för färdigställande av två gruppbostäder med tänkt placering Gyllingtorpsgatan och Skogsfrugatan. Dessutom planeras start för ytterligare två boende.
Den totala investeringsutgiften uppgår till 49,0 mnkr.
Kostnad per boende har beräknats till cirka 17-18 mnkr.

Inventarier till nya boenden
För investeringar i utrustning/inventarier och grundutrustning för nya boenden avsätts 1,4 mnkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

1

0

1

1

1

1

12,0

14,4

40

45

55

65

7,9

8,5

7

7

6

4,5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

31,4

33,5

23

22

21

15

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

29,0

33,4

28

32

34

38

Antal genomförda medborgardialoger.
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Andel ekologiska och/eller närodlade livsmedel, %.
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Antal aktualiserade personer

131

133

136

Antal personer med insatser inom psykiatrin SoL

282

245

250

16

12

12

0,34

0,28

0,29

89

86

88

Socialpsykiatri
Övergripande

Antal personer med insatser inom psykiatrin enligt LSS,
0-64 år
Andel personer med insatser inom psykiatrin, SoL och
LSS, av invånare 0 - 64 år (%)
Bostad med särskild service
Antal personer med särskilt boende
Insatser i ordinärt boende
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

168

125

128

936

950

969

Antal personer med personlig assistans enligt LSS

62

50

51

Antal personer med personlig assistans enligt SFB

200

193

197

Antal utförda timmar personlig assistans enligt LSS

79 185

59 598

76 374

Genomsnittlig kostnad per person med personlig assistans enligt LSS och SFB

321 176

282 372

334 476

437

440

449

137 842

132 252

131 923

183

160

163

138 452

150 132

142 673

Antalet personer med verkställda beslut om boende

347

350

357

Antal lägenheter i LSS-boenden

320

319

325

701 816

701 306

703 428

561

570

581

351

407

415

21 949

22 946

23 039

Antal personer med Boendestöd FH

257

260

265

Antal utförda timmar Boendestöd FH

20 767

25 908

44 328

34

28

29

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende

Funktionshinderverksamhet LSS
Övergripande
Antal personer med LSS-beslut
Personlig assistans

Daglig verksamhet
Antal personer med beslut om daglig verksamhet
Genomsnittlig kostnad per person med daglig verksamhet
Korttidsvistelse
Antal personer med beslut om korttidsvistelse
Genomsnittlig kostnad per person med korttidsvistelse
Bostad med särskild service

Genomsnittlig kostnad per person med boende

Funktionshinderverksamhet SOL
Övergripande
Antal personer med beviljade insatser
Insatser i ordinärt boende
Antal personer med hemtjänst
Utförda timmar hemtjänst

Särskilda boendeformer
Antal personer med vård och omsorgsboende
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

72

80

82

2 166

2 000

2 040

301

200

204

16

15

15

Korttidsvård
Antal personer med korttidsvård
Antal dygn med korttidsvård
Övrigt
Antal personer med trygghetslarm
Antal personer med hemvårdsbidrag
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Arbetslivsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Intäkter

200 481

171 480

141 575

Kostnader

-415 502

-393 630

-367 675

Nettokostnader

-215 021

-222 150

-226 100

Kommunbidrag

215 500

222 150

226 100

479

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Resultat

Nämndens uppgift
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska
insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka
arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar
mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. Insatser
som leder till att individen kan försörja sig själv ska prioriteras. Nämnden samverkar med externa utförare inom sitt
verksamhetsområde.
Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att
den enskilde ska nå egenförsörjning, och arbetar därför med
utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.
Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och
åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i såväl samhället som på arbetsmarknaden. Inom
integrationsområdet hos nämnden ligger också invandrarservice, insatser för nationella minoriteter och finskt
förvaltningsområde.
Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads
Samordningsförbund, där övriga parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och Västra Götalandsregionen.
Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning
för den finansiella samordningen och stödjer samverkan
mellan parterna.
Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten.

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga
ombud, samt att representera Borås Stad när det gäller
tolkförmedling Väst.
Sedan 2015-05-01 är tjänsten som PUL-ansvarig överflyttad
till Arbetslivsnämnden.

Ekonomiska förutsättningar
Efter uppräkning av löner med 2,3 % och med 1,5 % för
övrigt så ökar tilldelat kommunbidrag för nämnden med
4,1 mnkr till 226,3 mnkr jämfört med 2016. 0,2 mnkr flyttas från Arbetslivsnämnden till CKS-verksamheten under
Kommunstyrelsen. Nämndens slutliga kommunbidrag är
således 226,1 mnkr för år 2017. I jämförelsen med tidigare
år bör nämnas att Arbetslivsnämnden överlåter utföraransvaret för daglig verksamhet för funktionshindrade inom
LSS samt socialpsykiatrin. Dessa verksamheter omsätter
dryga 50 mnkr och påverkar jämförelsetalen för intäkter
samt kostnader i den ekonomiska sammanställningen.
Under åren 2015 och 2016 täcktes ett underskott i verksamheten daglig verksamhet för funktionshindrade inom LSS av
nämndens övriga områden. När detta verksamhetsområde
nu flyttas från nämndens ansvar noterar Kommunstyrelsen
att Arbetslivsnämnden har goda ekonomiska förutsättningar
för kvarvarande verksamhet under 2017, detta ekonomiska
utrymme bör användas med försiktighet.

Verksamheten 2017
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem
och tillämpas när alla andra resurser har undersökts och
uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt
och effektivt sätt är det möjligt att omvandla ett passivt
försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära
samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Så få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt
försörjningsstöd. Utbetalningarna av försörjningsstöd har
kontinuerligt minskat sedan 2009, - 102,7 mnkr, och för
2017 är budgeterad nettoutbetalning 68,0 mnkr. Verksamheten arbetar med olika metoder som tydliga rutiner och att
en handläggare ansvarar för hela processen. Genom metoden
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”växla bidrag mot lön” ges den enskilde förutsättningar till
lönearbete i syfte att uppnå egenförsörjning.
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska
insatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten
är en samlad ingång till Borås Stads insatser. Med en väg
in skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga
ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Nämnden finansierar ett antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända.
Samverkan sker internt, men också med externa aktörer,
framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Samverkan med studieförbund fortsätter under 2017.
Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser
och anpassade uppgifter för personer som har begränsad
arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS
(lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller
socialpsykiatrin. Verksamheten syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att ta sig in på
den ordinarie arbetsmarknaden. Återbruk utgör den största
alternativa verksamheten under nämnden. I samverkan med
Arbetsförmedlingen pågår ett antal externa verksamheter/
projekt genom att arbetspröva och utveckla människor för
den reguljära arbetsmarknaden.
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Borås Stad ingår i kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst och Arbetslivsnämnden har representanter i kommunalförbundet.
Integrationsarbetet och särskilt mångfaldsarbetet fortsätter
att bedrivas i bred samverkan i Borås Stad. Ett bra mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet.
Borås Stad är genom Arbetslivsnämnden värdkommun för
Boråsregionens Etableringscenter (BREC). Verksamheten

administrerar alla nyanlända flyktingar. Flyktingmottagandet innefattar samhällsorientering, SFI-undervisning och
boende. Samarbetet ger förutsättningar för ett mer varierat
utbud av etableringsinsatser och flexibilitet i de varierade
insatserna. Nämnden beräknar ta emot 800 nyanlända
under 2017, det är samma nivå som prognosen för 2016.
Arbetslivsnämnden har sedan 2011 varit en av fyra utförare
av LSS daglig verksamhet. Brukare har enligt LOV (lag om
valfrihetssystem) möjlighet att välja utförare. I samband
med Borås Stads omorganisation av förvaltningsapparaten,
överlåts utföraransvaret för denna verksamhet till Sociala
omsorgsnämnden. Arbetslivsnämnden har dessutom haft
utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins
målgrupper, denna verksamhet övergår också till Sociala
omsorgsförvaltningen.
Inom ramen för nämndens kommunbidrag ingår en satsning
på 0,5 mnkr för projektet Romsk inkludering. Projektet
finansieras med 0,5 mnkr statliga medel och tilldelas i
budget 2017 ytterligare 0,5 mnkr via en omfördelning inom
Arbetslivsnämndens ram så att projektets totala omslutning
uppgår till 1,0 mnkr.

Nya uppdrag 2017
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
de fackliga organisationerna inventera arbetsuppgifter
som går att klara utan formella krav på utbildning.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

1

0

1

1

1

1

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

96,8

97,1

97

98

98

99

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

608

555

590

500

480

460

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

353

440

375

440

420

420

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

7,2

7,1

5,8

5,8

5

5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

6,0

7,0

3

3

3

3

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

28,8

31,6

31

30

31

31

Antal genomförda medborgardialoger.
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Antal personer med daglig verksamhet LSS

308

304

-

Antal personer med daglig verksamhet socialpsykiatri

200

200

-

1 081

1 050

1 025

791

800

800

Funktionshinderverksamhet

Individ- och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd
Flyktingmottagning
Antal mottagna flyktingar
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Överförmyndarnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

534

600

5 000

Kostnader

-6 984

-6 300

-11 400

Nettokostnader

-6 450

-5 700

-6 400

Kommunbidrag

-5 600

5 700

6 400

Resultat

-850

0

0

Ackumulerat resultat

-675

-675

-

Intäkter

Nämndens uppgift
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I varje kommun skall det finnas en överförmyndarnämnd
eller en överförmyndare. Borås har sedan 2003 en överförmyndarnämnd. Ärendena kan indelas i ärenden beträffande
underåriga som en grupp och ärende beträffande god man
och förvaltare som en annan grupp. Överförmyndarnämndens uppgift är att kontrollera förmyndare och god man/
förvaltare främst avseende förvaltning av tillgångar.

Verksamheten 2017
Från och med 2015 har Överförmyndarnämnden ålagts
ansvar för att nya ställföreträdare får adekvat utbildning.
Även under 2017 kommer detta att fortsätta.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 6,4 mnkr.
Vilken är en utökning med 600 tkr i jämförelse med 2016 års
kommunbidrag. Detta ger en förutsättning till en permanent
personalförstärkning och säkerställer kvalitén.
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Förskolenämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2015

tkr
Budget
2016

Intäkter

Budget
2017
155 812

Kostnader

-853 912

Nettokostnader

-698 100

Kommunbidrag

698 100

Resultat

0

Ackumulerat resultat

-

Nettoinvesteringar

-136 009

Nämndens uppgift
Förskolenämnden ansvarar för den kommunala förskolan,
pedagogisk omsorg, öppen förskola pedagogisk omsorg
samt samordning av familjecentralerna i Borås Stad. Ansvaret omfattar även godkännande och tillsyn av enskild
förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.
Nämnden ansvarar även för vårdnadsbidraget fram till dess
det har upphört.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens ram för 2017 är 698,1 mnkr och då har 1,2
mnkr flyttas till Kommunstyrelsen som delfinansiering av
en kommungemensam bemanningspool. Dessutom har 320
tkr flyttas till Kommunstyrelsen som är den beräknade kostnaden för nämndens säkerhetansvarig. Som förstärkning för
att öka kvalitén inom verksamheten utökas ramen med 6,0
mnkr. I övrigt fördelar nämnden pengarna så att det bidrar
till ökad kvalitet, trygghet och trivsel som underlättar att
behålla och rekrytera personal.
Antalet barn inom förskoleåldern förväntas öka med 1,5 %.

Verksamheten 2017
Kommunfullmäktige har beslutat att centrala facknämnder
ska införas från årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Målbilden är att förändringarna i den politiska organisationen ska syfta till:
• förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till
stadens invånare oavsett var invånaren bor,
• förbättrad effektivitet,
• att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat
ansvar för verksamheter och har befogenheter förknippade med detta ansvar,
• en fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av
verksamhet och kvalitet som möter invånarnas behov,
• att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas
ytterligare,
• att styrning, ledning och uppsikt underlättas.
Förskolan i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att bli mer
likvärdig. Förskolans frågor har möjlighet att få ett tydligare fokus med samlat ansvar i en egen förvaltning och
nämnd. Det finns förutsättningar för att arbeta mer med
utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv, vilket på sikt ger
en högre kvalitet. En annan aspekt är att personaltätheten
planeras utifrån socioekonomiska faktorer så att förskolans
kompensatoriska uppdrag stärks och segregerande effekter
motverkas.
Barnantalet inom staden bedöms fortsätta att öka. En
anledning är att nyanlända bosätter sig inom staden, men
den främsta anledningen är den stora mängden pågående
och planerade nybyggen av bostäder de kommande åren.
Detta innebär ett ökat tryck på förskoleplatser och därtill
kommer behov av platser på grund av att vårdnadsbidrag
inte längre kan sökas. 2016 handlar det om ca 80 fler platser
och 2017 ytterligare 60 platser.
Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2017
öppnas Sagavallens förskola (Norrmalm), Hulta torgs förskola, Kransmossens förskola (Trandared) och Kärrabackens
förskola (Brämhult). Förstudier och projektering pågår
av KreaNova (Norrby), Silverpoppeln (Göta), Äspereds
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förskola, Tallbacken (Fristad). Därutöver finns behov av
nya förskolor på Norrby, Bergsäter, Byttorp, Sandared, Sjömarken, Hässleholmen, Dalsjöfors, Gånghester, Centrum,
Sjöbo och Sparsör.

- Tallbackens förskola, Fristad 6 avd. De inhyrda förskolorna Sikgården och Torggården avvecklas. Kommunstyrelsen
avsätter totalt 35,0 mnkr varav 29,8 mnkr 2017. Förskolan
beräknas vara färdigställda under 2017.

I samband med att nya förskolor tillkommer avvecklas
förskolor i lokaler som är mindre ändamålsenliga, bland
annat sådana som finns i tillfälliga paviljonger.

- Göta förskola 6 avd. Moldeparkens förskola kommer att
avvecklas. Kommunstyrelsen avsätter totalt 34,5 mnkr varav
14,5 mnkr 2017. Förskolan beräknas vara färdigställd 2018.

Nya uppdrag 2017

- Bergsäter förskola 6 avd. samt en avdelning för dygnet
runt verksamhet. Kommunstyrelsen avsätter totalt 36,5
mnkr varav 12,0 mnkr 2017. Förskolan beräknas vara
färdig 2018.

Förskolenämnden ska utreda behovet av en förskola på
Viared.
Förskolenämnden får i uppdrag att se till att fördelningen
mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant
utbildning.
De nämnder som berörs av barns och ungas utbildning
ska under grundskolenämndens ledning samverka för att
erbjuda elever med AST sammanhängande stöd under
utbildningen – en röd tråd – genom hela skolsystemet.
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När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Förskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare undersöka möjligheterna att få till fler förskoleplatser genom att förhyra
förskolelokaler.

Investeringar
Fyra nya förskolor öppnas under 2017 dessutom påbörjas
arbetet med ytterligare 10 förskolor för att möta en ökad
volym men även för att ersätta tillfälliga lokallösningar.
Dessa är:
- Sagavallens förskola, Norrmalm 6 avd. Paviljong Sagavallen och förskolan på Övre Kvarngatan avvecklas. Kommunstyrelsen avsätter 33,6 varav 12,4 mnkr 2017. Förskolan
är färdigställd 2017.
- Kransmossens förskola, Trandared 6 avd. Kommunstyrelsen avsätter 33,6 mnkr varav 10,9 mnkr 2017. Förskolan
är färdigställd 2017.
- Kärrabackens förskola, Brämhult 6 avd. Paviljongerna
vid Ängsgården och brämhultsgården avvecklas. Kommunstyrelsen avsätter 35,5 mnkr varav 15,5 mnkr 2017.
Förskolan är färdigställd 2017.

- Förskola Sjömarken badstrandsvägen, 6 avd. Eventuellt
kommer Melltorps förskola att avvecklas. Kommunstyrelsen
avsätter totalt 34,5 mnkr varav 1,0 mnkr 2017. Förskolan
beräknas vara färdigställd 218.
- Äspered förskola 1-2 avd. Nuvarande lokaler i behov av
anpassningar och utbyggnad. Kommunstyrelsen avsätter
totalt 18,0 mnkr varav 2,0 mnkr 2017. Utbyggnaden beräknas vara färdigställd 2018.
Gånghester förskola 6 avd. Kommunstyrelsen avsätter
totalt 34,5 mnkr varav 4,0 mnkr 2017. Förskolan beräknas
vara färdigställd 2018.
-KreaNova Norrby 6 avd. Paviljongen Almgårdens förskola
kommer att avvecklas. Kommunstyrelsen avsätter totalt
35,4 mnkr varav 28,5 mnkr 2017. Förskolan beräknas vara
färdigställd 2018.
- Förskola Sandared Strandvägen 6 avd. Paviljong Sjögården kommer att avvecklas. Kommunstyrelsen avsätter
totalt 34,5 mnkr varav 0,5 mnkr 2017. Förskolan beräknas
vara färdigställd 2019.
- Alideberg förskola 6 avd. Kommunstyrelen avsätter totalt
36,5 mnkr varav 0,5 mnkr 2017. Förskolan beräknas vara
färdigställd 2019.
- Norrby 2 förskola 6 avd. Stadsdelsnämnden prioriterar
tomten vid Kronängsparken. Ny detaljplan krävs. Kommunstyrelsen avsätter totalt 34,5 mnkr 0,5 mnkr 2017.
Förskolan beräknas vara färdigställd 2019.
- Hässleholmen, Tunnlandsgatan förskola 6 avd. Förskolorna Våglängdsgården och Holmen kan avvecklas.
Kommunstyrelsen avsätter totalt 34,5 mnkr varav 1,5 mnkr
2017. Förskolan beräknas vara färdigställd 2019.
Nämnden har ett anslag i investeringsbudgeten för inventarier med 2 400 tkr för 2017.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

4

4

4

16

14

10

100

100

100

45

55

65

8,2

7,5

7

6

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

91,2

75

60

50

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

21,8

23

25

30

Antal genomförda medborgardialoger.
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått
plats på förskola på önskat placeringsdatum
Andel föräldrar som känner sig trygga när de
lämnar sitt barn på förskolan, %.

16
97,4

95,4

99

Andel ekologiska och/eller närodlade livsmedel,
%.
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

5 901

6 060

6 150

408

418

420

88

90

90

139 876

141 434

159 763

6,1

6,3

6,0

Barn på förskola där barnen deltar vid planering
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %.

98,8

98,9

99,0

Andel föräldrar som känner sig trygga när de
lämnar sitt barn på förskolan, %.

97,4

99,0

99,0

Antal placerade barn från kommunen
varav barn i fristående verksamhet
Andel (%) inskrivna barn av samtliga barn i
åldern 1-5 år
Bruttokostnad per heltidsbarn, kr
Antal inskrivna barn per årsarbetare
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Grundskolenämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2015

tkr
Budget
2016

Budget
2017

Intäkter

337 324

Kostnader

-1 690 374

Nettokostnader

-1 353 050

Kommunbidrag

1 353 050

Resultat

0

Ackumulerat resultat

-

Nettoinvesteringar

- 108 022

Nämndens uppgift
90

Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem inom Borås Stad. Här ingår
även Centrum för flerspråkigt lärande (CFL).

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens ram för 2017 är 1 353,0 mnkr och då har 500
tkr flyttas till Kommunstyrelsen som delfinansiering av en
kommungemensam bemanningspool. Dessutom har 540
tkr flyttas till Kommunstyrelsen som är den beräknade kostnaden för nämndens säkerhetansvariga samt även 600 tkr
till Kommunstyrelsen som avser kostnaden för elevombud.
I budgetramen ingår den förstärkning för matematiksatsningen som beslutades inför läsåret 2016/2017.
En satsning motsvarade 30 mnkr tillförs nämnden och av
detta belopp skall 6 mnkr användas för att särkskilt förstärka
skolor som behöver arbeta extra med elevers måluppfyllelse.
Dessutom riktas 1 mnkr för värdegrunds- och toleransarbete. I övrigt fördelar nämnden pengarna så att det bidrar
till ökad kvalitet, bättre elevresultat, trygghet och trivsel
som underlättar att behålla och rekrytera personal.
Barnantalet i den aktuella åldersgruppen 6-15 år förväntas
öka med 3,1 %. Grundskolan ram förändras med 75 %
av förändring av antalet elever medan ersättningen för
fritidhem förändras med 100 % av förändrad volym. Till
fritidshemmen har avsatts 132,9 mnkr i 2017 års budget.

Under 2016 fattades beslut om en engångsförstärkning
av grundskolans ram åren 2016-2017 från det tillfälliga
flyktingstatsbidraget. Beloppet som avser 2017 kommer
att tilldelas Grundskolenämnden i samband med nämndbudget 2017.

Verksamheten 2017
Kommunfullmäktige har beslutat att centrala facknämnder
ska införas från och med 2017 och att stadsdelsnämnderna
ska avskaffas.
Målbilden är att förändringarna i den politiska organisationen ska syfta till:
• förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till
stadens invånare oavsett var invånaren bor
• förbättrad effektivitet
• att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat
ansvar för verksamheter och har befogenheter förknippade med detta ansvar
• en fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av
verksamhet och kvalitet som möter invånarnas behov
• att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas
ytterligare
• att styrning, ledning och uppsikt underlättas
De senaste åren kan en ökad isärdragning av elevers resultat
ses. Det är fler elever som når höga resultat och det är fler
elever som inte når målen. Meritpoängen ligger på ungefär
samma nivå som tidigare, i vissa fall högre, vilket indikerar
att skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande
elever ökar. Trenden är vikande när det gäller andelen elever
som blir behöriga för nationellt gymnasieprogram. Vi kan
även se skillnader mellan pojkar och flickor - till flickornas
fördel. PISA-rapporten från 2012 berör matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Rapporten visar att svenska elever
halkat efter vid jämförelse med många av de andra länderna
som deltar i PISA-undersökningen. Resultatförsämringarna
är tydligast i matematik och läsförståelse och det är ju också
de områden som Borås Stad gör särskilda satsningar inom.
Det är angeläget att dessa satsningar fullföljs.
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De årskullar som är i förskoleåldern är större än de som
går i grundskolan. Det finns stor risk för att flera skolor
inte kommer att kunna rymma de elever som är bosatta
inom nuvarande upptagningsområde, och redan nu finns
behov av fler skollokaler. Utvecklingen avseende elevantal
och behov av förändringar i skolkapaciteten som t ex etableringar av ytterligare skolor i Borås är mycket viktig att
följa för att kunna anpassa skollokaler efter behov. Detta är
ett område där Borås Stad måste ses som en helhet, varför
skolverksamheten skall eftersträva samarbete och motverka
suboptimering

Under 2017 ska Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden införa digital elevakt.

Nya uppdrag 2017

Investeringar

Grundskolenämnden ska utreda vilka skolor som särskilt
behöver extra resurser för att öka elevernas måluppfyllelse
och avsätta 6 miljoner kronor för att stärka dessa skolor.

- Bodaskolans plan fyra byggs om till undervisningslokaler.
30,0 mnkr har satts av i investeringsbudgeten och för 2017.
Ombyggnaden beräknas vara klar till höstterminen 2017.

Grundskolenämnden får i uppdrag att initiera arbetet med
att bygga en ny centralt belägen grundskola.

- Särlaskolan (byggnadens yttre delar) Upprustning av
byggnadens yttre delar. Kommunstyrelsen har avsatt 14,5
mnkr varav 6,8 mnkr 2017. Upprustningen beräknas vara
klar 2017.

Under 2017 ska grundskolenämnden gå från planering till
praktik i att starta ett tolerans- och värdegrundsarbete, liknande det som fanns tidigare under namnet ”Bra kompis”.
Minst två skolor ska omfattas av försöket.
Grundskolenämnden får i uppdrag att se över den rapportering nämnden ska avge, i syfte att föreslå effektiviseringar
i sätt att rapportera och frekvens.
Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram formerna
för ett sökbart bidrag till föreningar som erbjuder läxhjälp.
De nämnder som berörs av barns och ungas utbildning
ska under grundskolenämndens ledning samverka för att
erbjuda elever med AST sammanhängande stöd under
utbildningen – en röd tråd – genom hela skolsystemet.
Lärare ska inom ramen för det skollyft som beslutades i
budget 2015 även kunna ges möjlighet till kompetensutveckling inom specialpedagogik och svenska 2.

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Grundskolenämnden uppdras inleda spetsutbildning i
matematik på en av de kommunala högstadieskolorna.
Grundskolenämnden uppdras införa aktivt och obligatoriskt skolval med gemensam kö.

- Fristadskolan högstadiet ombyggnad. Modernisera
högstadieskolan och erhålla nya funktioner. Byggnaden
är i stort behov av energieffektiviserande åtgärder. Kommunstyrelsen har totalt avsatt 43,8 mnkr varav 40,8 under
2017. Upprustningen beräknas vara klar 2018.
- Daltorpskolan verksamhetsanpassning av gymnastikhall. Kommunstyrelsen har totalt avsatt 13,4 mnkr och
3,7 mnkr under 2017. Verksamhetsanpassningen beräknas
vara klar 2018.
- En om- och tillbyggnad planeras för Gånghesterskolan.
105,0 mnkr har avsatts i investeringsbudgeten och om- och
tillbyggnaden beräknas vara klar till hösterminen 2018.
- En tillbyggnad av Sjömarkenskolan planeras och det har
satts av 103,9 mnkr i investeringsbudgeten. Tillbyggnaden
beräknas vara klar 2019
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

2

2

3

Antal genomförda medborgardialoger.
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något
nationellt gymnasieprogram, %.

83,0

74,8

88

85

86

90

213,9

192,6

219

216

218

221

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %.

93,4

96,2

99

97

97

100

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %.

91,9

87,4

98

94

96

100

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.

91,4

92,2

98

94

96

100

Andel ekologiska och/eller närodlade livsmedel,
%.

45

55

65

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

5,8

5,5

4,0

55,6

50

40

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

92

38

40

45

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

10 745

11 108

11 851

1 355

1 407

1 418

82 963

83 637

85 593

12,8

13,7

13,1

3 505

3 472

3 557

1 290

1 352

1 367

54

64

49

42 200

44 355

43 888

19,0

18,4

19,3

90

95

99

372 002

387 313

395 686

Grundskola
Antal elever från kommunen i grundskola
varav elever i fristående skola
Total nettokostnad per elev i kommunens skolor, exkl.
skolskjutsar, kr
Antal elever per lärare, totalt i kommunen (heltidstjänst)
Antal Borås-elever med skolskjuts
Förskoleklass
Antal elever från kommunen i förskoleklass
varav elever i fristående verksamhet
Nettokostnad (kr) per elev
Antal elever per lärare (heltidstjänst)
Obligatorisk särskola
Antal elever från kommunen i särskola
Nettokostnad (kr) per elev
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

4 408

4 392

4 726

260

260

272

78

76

76

Fritidshem
Antal placerade barn från kommunen.
varav barn i fristående verksamhet
Andel placerade barn som går i förskoleklass och i åk
1-3, %
Bruttokostnad (kr) per inskriven elev
Antal inskrivna elever per årsarbetare

34 471
22,5

22,2

23,1
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Individ- och familjomsorgsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2015

tkr
Budget
2016

Intäkter

94

Budget
2017
174 000

Kostnader

-432 700

Nettokostnader

-258 700

Kommunbidrag

258 700

Resultat

0

Ackumulerat resultat

-

Nettoinvesteringar

-

Nämndens uppgift
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för individoch familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna
samt för ensamkommande barn. Nämnden har dessutom
två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag.
Ett särskilt sammarbetsuppdrag för barn och unga samt
ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessens ”mjuka
frågor”. Samarbetsuppdragen innebär att nämnden:
• Har befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• Har ansvar för att samarbetsuppdraget kommer i gång
• Skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för
samarbete
• Formulerar mål för arbetet
• Att resultatet mäts, utvärderas och redovisas
De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har
gemensam karaktär.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens ram för 2017 är 258,7 mnkr och då har 350
tkr flyttats till Kommunstyrelsen som är den beräknade
kostnaden för nämndens säkerhetsansvarige samt kostnaden
motsvarande 0,5 årsarbetare för arbetet med våld i nära
relationer. 740 tkr flyttas från Sociala omsorgsnämnden
och avser HSL-kostnader för Kaptensgatans boende.

Verksamheten 2017
Kommunfullmäktige har beslutat att centrala facknämnder
ska införas från årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Målbilden är att förändringarna i den politiska organisationen ska syfta till:
• förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till
stadens invånare oavsett var invånaren bor
• förbättrad effektivitet
• att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat
ansvar för verksamheter och har befogenheter förknippade med detta ansvar
• en fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av
verksamhet och kvalitet som möter invånarnas behov
• att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas
ytterligare
• att styrning, ledning och uppsikt underlättas
En ny organisation med nya ansvarsdelningar skapar nya
förutsättningar som bland att IFO barn och familj samlas
ger en styrka och kompetensen. Samverkan barn och unga
- vuxen kommer att underlättas. Samlokaliseringen med
övriga nämnder ger i sig förbättrade förutsättningar men
kräver nya former för koordinering av insatser, förhållningssätt till brukare och invånare mm vilket de särskilda
uppdragen avseende barn och unga respektive hemlöshet
ger utökade förutsättningar för.
Asylverksamheten kommer fortsatt var en förhållandevis
stor andel av verksamheten men de nationella åtgärderna
minskar verksamhetens storlek. Hur fort detta kommer att
ske innehåller naturliga svårigheter att bedömda.
Kompetensförsörjningen är en branschproblematik som
kräver insatser både inom nämnden men även kommunövergripande. Inom verksamheten utformas en plan för
systematisk kompetensförsörjning.
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Nya uppdrag 2017
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda införande av ett stödboende för personer som har
varit i missbruk.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att,
inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter kopplat till biståndsbeslut
om sociala bostäder.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda hur vi på bästa vis kan samordna bostäder åt de som
nu är utanför bostadsmarknaden.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

1

2

4

17

17

20

6,4

6,4

6

5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

13,6

12

11

10

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

36,7

38

40

45

Antal genomförda medborgardialoger.
Antal personer i en hemlöshetssituation som får
eget förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten.
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

17

17

20
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

1 912

1 850

1 950

7,6

6,8

Barn och unga 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
Antal barn och unga med heldygnsinsatser

190

Vuxen
Antal aktualiserade vuxna

800

1 000

1 000

Andel aktualiserade av totala antalet personer mellan
21-64 år (%)

1,32

1,7

1,7

Antal personer med heldygnsvård

103

90

90
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Vård- och äldrenämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2015
Intäkter

tkr
Budget
2016

Budget
2017

Övriga särskilda boendeformer och stöd
till anhöriga

156 204

Korttidsplatser, avlösningsplatser och växelvård är viktiga
instrument för att klara utskrivningsklara patienter från
sjukhus, personer som behöver återkommande behandling
eller då hälsotillståndet varierar och periodvis kräver en ökad
tillsyn. Kommunen erbjuder även särskilda insatser för vård
i livets slutskede. I Borås Stad är det korttidsenheterna som
ansvarar för denna inriktning. Det finns även trygghetsplatser för tillfällig avlastning m.m. utan biståndsbedömning
samt speciella demensteam.

Kostnader

-1 364 504

Nettokostnader

-1 208 300

Kommunbidrag

1 208 300

Resultat

0

Ackumulerat resultat

-

Nettoinvesteringar

450

Nämndens uppgift
96

Övergripande
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter
inom socialtjänsten vad avser omsorg om personer över 65
år som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och
omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet, stöd till
närstående samt trygghetslarm och bostadsanpassningsbidrag. Nämnden ansvarar också för hemsjukvård inklusive
rehabilitering. I nämndens uppgifter ingår också förebyggande hälsoarbete riktat till äldre.
I övrig verksamhet ingår boendeplanering, Mas/Mar
(medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig
för rehabilitering), Tös (tillsyn över socialtjänsten), IKT
(Information, Kommunikation och Teknik) och support för
Servicedesk. Här ingår även frivilligverksamhet och öppna
verksamheter, såsom restauranger, ej biståndsbedömda
dagverksamheter, öppna mötesplatser, trygghetsboende,
träffpunkter och stöd till pensionärsverksamhet.

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är ett behovsprövat boende för
äldre och personer med funktionsnedsättning, då behovet
av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst,
hemsjukvård och andra insatser i den vanliga bostaden.
Äldrenämnden skall tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden ta fram en plan för kommande äldreboenden.

Hemtjänst
Hemtjänst är social omsorg och service som bedrivs i den
enskildes egen bostad. En väl fungerande hemtjänst är
en förutsättning för att möjliggöra ett ökat kvarboende.
Verksamheten regleras i socialtjänstlagen.

Hemsjukvård
Hemsjukvården omfattar den hälso- och sjukvård som ges
i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för
de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid.
Hemsjukvården verkställer läkares ordinationer. Vård- och
äldrenämnden är ansvarig för att verksamheten uppfyller de
krav som framgår av Hälso- och sjukvårdslagen.

Dagverksamhet
Kommunen har ansvar för att genom olika dagverksamheter
ge meningsfull sysselsättning i samvaro med andra och
underlätta för den enskilde att bo hemma. Dagverksamhet
är bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling
eller rehabilitering.

Bostadsanpassningsbidrag
Nämnden ansvarar för beslut om bostadsanpassningsbidrag.
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Boendeplanering

Hälso- och sjukvård

Nämnden ansvarar för boendesamordning, vårdtyngdsmätning och boendeplanering för äldre. Boendeplanering för
psykiskt funktionshindrade och målgruppen för LSS ligger
under Sociala omsorgsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsarbetet har en stor betydelse för att ge
de äldre i Borås stad ett gott liv men även för att förebygga
ökade kostnader.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens ram för 2017 är 1 208,3 mnkr och då har 9,3
mnkr flyttas till Kommunstyrelsen som delfinansiering av
en kommungemensam bemanningspool. Dessutom har
540 tkr flyttas till Kommunstyrelsen som är den beräknade
kostnaden för nämndens säkerhetsansvarige. Nämnden får
en allmän förstärkning på 20 mnkr som skall användas till
kvalitetutveckling, förbättringar av arbetsmiljön i syfte att
kunna behålla och nyrekrytera personal.

Verksamheten 2017
Kommunfullmäktige har beslutat att centrala facknämnder
ska införas från och med 2017 och att stadsdelsnämnderna
ska avskaffas.
Målbilden är att förändringarna i den politiska organisationen ska syfta till:
• förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till
stadens invånare oavsett var invånaren bor,
• förbättrad effektivitet,
• att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat
ansvar för verksamheter och har befogenheter förknippade med detta ansvar,
• en fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av
verksamhet och kvalitet som möter invånarnas behov,
• att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas
ytterligare,
• att styrning, ledning och uppsikt underlättas.

Hemtjänst
Under 2017 ska hemtjänsten minska sina kostnader per
utförd timme i jämförelse med utfall 2015. Vid 2017 års
ingång ska alla enheter tagit bort delade turer. Att ta bort
delade turer innebär ett större antal heltider, vilket innebär
fler tillgängliga resurspass samt ett ökat behov av bemanningsplanering. Det kommer att krävas en optimal bemanningsplanering och ett maximalt utnyttjande av tillgängliga
resurspass i samarbete med den centrala bemanningsenheten. Stadens bemanningsenhet kommer att behöva arbeta
med stor flexibilitet och följsamhet utifrån verksamhetens
behov av ständiga personalförändringar. Till detta kommer
det behövas en effektiv planering av hemtjänstinsatser samt
att enheterna utför de planerade insatserna.

Korttids- och avlastningsvård
Antal lediga platser beräknas till i genomsnitt 10st och
andelen uppgår till 88 %, vilket innebär att 3 650 dygn
inte beräknas vara belagda under 2017. I budgeten finns
beräknat att minska kostnader för att kompensera den
relativt låga beläggningen, tex genom att utreda om det
finns möjligheter att mer anpassa bemanningen efter antal
brukare istället för efter antal platser.

Vård- och omsorg i särskilt boende
Antal lediga platser beräknas till i genomsnitt till ca 50
st, andel belagda voboplatser uppgår till 94 % vilket är en
ökad beläggning jämfört med utfall 2015. Men trots detta
innebär det att 19 345 dygn inte beräknas vara belagda under
2017. Med anledning av detta bör det utredas om det finns
möjligheter att än mer bemanna efter brukarnas behov och
inte efter antal platser på Vård- och omsorgsboendena. En
optimal bemanningsplanering behövs även för att minska
merkostnader för att delade turer tas bort. Byttorpsklint och
Kapplandsgatan drivs på entreprenad under 2017. Margaretagatan 5 har övergått till trygghetsboende.

Nya uppdrag 2017
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet
och lägga fram förslag till utbyggnad av nya boenden. Både
riktlinjer och antal platser för både korttids- och vård- och
omsorgsboende ska ses över. Möjligheten att samlokalisera
nya förskolor och nya äldreboenden ska beaktas.
Under året ska vård- och äldrenämnden se över regelverket
för trygghetsbostäder och föra dialog med såväl allmännyttiga som privata aktörer för att uppmuntra byggande
av trygghetsbostäder i hela kommunen.
En särskild boendeform ”trygghetsboende plus” med fler
trygghetsskapande insatser ska utredas.
Vård- och Äldrenämnden ska erbjuda en hörselinstruktörsfunktion.
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utveckla de lokala
träffpunkterna för äldre.
Vård- och äldrenämnden ska fortsätta utveckla användningen av IKT i äldreomsorgen.
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När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper
mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda och modifiera
kvarboendeprincipen så att den stämmer överens med människors förväntningar på äldreomsorgen.

Vård- och Äldrenämnden uppdras utbilda personalen i
bemötandefrågor för att på ett bättre sätt möta de äldre
och deras anhöriga.

Investeringar 2017

Under året ska Vård- och äldrenämnden planera för ett nytt
boende för äldre i de centrala delarna av Borås.

Hulta Ängar behöver en gångväg till och från boende för
att underlätta för de äldre att enklare kunna ta sig till och
från fastigheten. Kommunstyrelsen har satt av 450 tkr under
2017 för att iordningställa denna gångväg.

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda och definiera den
ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och
omsorgsboende.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall T2
2016

Målvärde
2016

Antal genomförda medborgardialoger.
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde).
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Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

2

2

2

16

13

14

13

12

144

204

225

240

330

Andelhemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till
den äldres egna åsikter och önskemål, %.

86

89

90

92

93

Andelhemtjänsttagare som uppger att det känns
tryggt att bo hemma med stöd frånhemtjänsten, %.

86

89

90

92

93

45

55

65

8

7

5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

150

135

100

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av
andel anställda.

25

28

35

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder.

Andel ekologiska och/eller närodlade livsmedel,
%.
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

2 812

2 405

3 000

Tid som utförs i egen regi hos brukare, timmar

450 019

461 800

460 000

Tid som utförs av privat utförare hos brukare enligt
hemtjänstvalet, timmar

179 029

165 600

180 000

Totalt antal utförda hemtjänsttimmar

629 048

627 400

640 000

Antal belagda platser som Vård och äldrenämnden
nyttjar

804

802

805

Antal belagda platser som Sociala omsorgsförvaltningen nyttjar

21

22

22

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende

24

26

25

Totalt antal belagda platser

849

850

852

Antal platser i egen regi.

852

821

747

Antal entreprenadplatser

86

86

158

Totalt antal platser

938

907

905

Andel belagda platser av totalt antal platser, %

90,5

93,7

94,1

59

54

66

6

6

6

Totalt antal belagda platser

65

60

72

Antal korttidsplatser

84

82

82

77,4

73,2

87,8

Insatser i ordinärt boende
Antal brukare med hemtjänst över 65 år

Vård- och omsorgsboende

Korttidsvård
Antal belagda platser som Vård och äldrenämnden
nyttjar
Antal belagda platser som Sociala omsorgsnämnden
nyttjar

Andel belagda platser av totalt antal platser, %
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Finansiering

EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter
Kostnader
Nettointäkter

tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

631 920

586 841

609 124

-321 006

-333 937

353 339

310 914

252 904

255 785

Verksamhetsbeskrivning

100

För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för
att redovisningen skall bli rättvisande, belastas de olika
verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst
kostnader för pensioner och för det kapital som användes
i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt
under huvudprogrammet Finansiering.
Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påföres
resp verksamhet med ett pålägg på personalkostnaderna.
Detta pålägg är en s k kalkylmässig kostnad hos nämnderna
och redovisas som en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt den
s k blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m
1997-12-31 intjänade pensioner, dels av årets intjänade
pensionsförmåner.
För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det kapital som
bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för
utnyttjade materiella anläggningstillgångar. Kommunen
tillämpar den s k reala annuitetsmetoden, som innebär
att kapitalkostnaden fördelas lika i fast penningvärde över
investeringens livslängd. Annuitetsbeloppen justeras sedan
årligen i förhållande till förändringar i konsumentprisindex. Avkastningskravet, den s k realräntan, har av Kommunfullmäktige fastställts till 3,5 %. Kapitalkostnaderna
belastar nämnderna fr o m budgetåret året efter det att
investeringen skett.

Verksamheten 2017
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 208,4 mnkr,
som finansieras med ett påslag på 6,83 % inkl löneskatt på
lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 5,1 % av lönesumman avsätts individuellt
medan 0,55 % avser förmånsbestämd ålderspension för
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen på
5,65 % (exkl löneskatt) är något högre jämfört med 2016.
För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras
193,3 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas
uppgå till 20,8 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av
t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s k ansvarsförbindelsen är budgeterad till 129,3 mnkr.
De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 390,0 mnkr, varav 15,0 mnkr
avser investeringar under 2015.
I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer
som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är
beräknat till 10,0 mnkr
Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till
338,8 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga kapital- och
pensionskostnader m m påförts 598,4 mnkr, som här neutraliseras genom en intäkt med samma belopp. Tillsammans
med 10,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ökning
av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter
på netto 6,8 mnkr uppgår de beräknade nettointäkterna
under finansieringsprogrammet till 255,8 mnkr.
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Kommunfullmäktiges beslut

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudgeten anvisas anslag
projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i
budgeten eller genom särskilda fullmäktigebeslut. I de
fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i
investeringsbudgeten med ”B”.
Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och
investeringsanslagen fatta särskilda beslut om skattesatsen
samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i budgeten, i vissa fall
redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor.
Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för
finansverksamheten Borås Kommunkoncern” skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt besluta om en ram för
kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige
beslutade ramarna och samordnas genom internbanken,
som enligt riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen.
I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2017 föreslås en
låneram för kommunens egna behov på 100 mnkr. Borås
Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom
finansiell leasing, vilket innebär att en ram för egen nyupplåning behövs även om ingen övrig belåning behöver
göras i Borås Stad. För förmedlade lån till de kommunala
bolagen föreslås att Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta
nya lån upp till en ram på 600 mnkr. Kommunstyrelsen
föreslås även få bemyndigande att omsätta befintliga lån,
d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning.
Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om investeringsanslag.
Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En förutsättning för bemyndigandet är att
projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och
till såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad
som angivits i budgeten. Samma bemyndigande förslås
även för år 2017.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också
bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000
kr. Kommunstyrelsen föreslås också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill
ett belopp på högst 5 000 000 kr per förvärv/försäljning.
Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av
Kommunfullmäktige oavsett belopp.
Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också
bemyndigas att besluta om dels förbud mot återbesättande
av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på
vakanta tjänster.

Kommunfullmäktige beslutar
Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande
kommunbidrag (kr)
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet

12 850 000
4 550 000

Kommunstyrelsen
- stadskansliet
- kommungemensam verksamhet

113 150 000
111 050 000

Valnämnden

1 000 000

Lokalförsörjningsnämnden

27 450 000

Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa
- föreningsbidrag
Servicenämnden

223 100 000
40 200 000
0

Samhällsbyggnadsnämnden

24 400 000

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m
- persontransporter

154 350 000
64 200 000

Miljö- och konsumentnämnden

25 550 000
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Kulturnämnden

161 300 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

507 600 000

Arbetslivsnämnden

226 100 000

Sociala omsorgsnämnden

642 300 000

Överförmyndarnämnden

6 400 000

Förskolenämnd

698 100 000

Grundskolenämnd

1 353 050 000

Individ- och familjeomsorgsnämnd

258 700 000

Vård- och äldrenämnd

1 208 300 000

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig
grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2017-2019, varvid anslag i budgeten
för år 2017 beviljas i enlighet med vad som särskilt
markerats

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och
besluta om anslag till de projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättningen att
utgiften för respektive projekt inte överstiger vad
som avsatts i budgeten

att fastställa skattesatsen för år 2017 till 21:31 %.

att fastställa nedanstående taxor och avgifter i enlighet
med särskild bilaga:
-Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och
konsumentnämndens ansvarsområden
-Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
-Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
-Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område

- Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen,
tobakslagen samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
- Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
-Taxa för vård och omsorg om äldre och personer
med funktionsnedsättning

att upphäva tidigare fastställd taxa 2015-02-19 gällande strandskyddsdispens och innefatta denna
avgift under taxa för ’Prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område’

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2017 förutom
avfallstaxan och VA-taxan som läggs fram som
särskilda ärenden.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2017 ha
rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under 2017.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2017 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2017, med totalt 100 000 000 kronor.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2017 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2017, för förmedling till kommunens bolag
med totalt 600 000 000 kronor.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter
för sammanlagt högst 5 000 000 kr

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar
intill ett belopp på högst 5 000 000 kr per ärende
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal
utveckling

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 6 000 000 kr avseende oförutsedda
kostnader i samband med inrättandet av den nya
organisationen.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till
stadsdelsnämnderna

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
förbud mot återbesättande av vakanta tjänster

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig
personal på vakanta tjänster samt

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för
år 2017.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef
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