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Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Individ- 
och familjeomsorgsnämnden 

2. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 
Servicenämnden 

3. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 
Förskolenämnden 

4. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 
Grundskolenämnden 

5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden 
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6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Miljö- och 
konsumentnämnden 

7. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 
Arbetslivsnämnden 

8. Redovisning av  inkomna synpunkter januari – december 2019 från Tekniska 
nämnden 

9. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Sociala 
omsorgsnämnden 

10. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Fritids- 
och folkhälsonämnden 

11. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 
Kulturnämnden 

12. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs tillhandlingarna        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter. 

 

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 
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I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter. 

Antal inkomna synpunkter januari – december 2019 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Kommunstyrelsen 36 Klagomål skräp 

Lokalförsörjningsnämnden 67 Markskötsel 

Samhällsbyggnadsnämnden 5 Ovårdade tomter, tillgänglighet, för hög mur 

Servicenämnden 47 vinterväghållning, markrenhållning, 
avstängningar 

Tekniska nämnden 1348 Olika synpunkter och klagomål på 
färdtjänsttrafik. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

18 Klagomål Miljötillsyn 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

217 Belysning, klotter bänkar, skadegörelse 
skyltar (exempel: slocknad lampa vid 
motionsspår) 

Kulturnämnden 19 Klagomål för avsaknad av att ta med sig vagn 
in på Knacka på, nedläggning av Göta 
bibliotek och att ett par datorer på Norrby 
bibliotek inte fungerat. Klagomål och förslag 
kring skulpturer och minnesmärken. 

Förskolenämnden 73 Synpunkterna har varit gällande hur 
förskolornas avdelningar är organiserade 
avseende åldersgrupper, brister i omsorg och 
tillsyn, omsättning av personal, materiella 
klagomål, språkförbistring, behov av 
förskoleplats, synpunkter på utemiljön och 
Förskolenämndens åtgärdsplan. 

Grundskolenämnden 58 Klagomål - Tjänst - Organisation 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

10 Datorfrågor, Klagomål - kost, 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

30 Klagomål kring hantering av tjänsten i 
pågående utredningar 

Arbetslivsnämnden 7 Klagomål 



Borås Stad 
  Sida 

3(10) 

 

 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Sociala omsorgsnämnden 33 Frågor om insatser och synpunkter på 
utförandet av stöd, service och omsorg. 

Vård- och äldrenämnden 265 Klagomål på tjänst och fysisk miljö 

Totalt för förvaltningen 2233  

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått 
Beröm 

2019 
Fråga 
2019 

Förslag 
2019 

Klagomål 
2019 

Totalt 
2019 

Bemötande 10 2 2 126 140 

Fysisk miljö 17 132 159 1 050 1 358 

Information 1 30 11 54 96 

Tjänster 9 36 21 536 602 

Totalt 37 200 192 1 700 2 129 

Ständiga förbättringar 

Kommunstyrelsen 
Då majoriteten av synpunkterna under 2019 har handlat om frågor, förslag och 
klagomål, där förklaring eller förtydligande behövts har information förtydligats 
och frågor besvarats. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Förvaltningen har regelbundna möten med upphandlade entreprenörer för 
markskötsel. Felanmälningar från verksamheterna avseende markskötsel 
hanteras skyndsamt. 
 
Servicenämnden 
De synpunkter som kom in under 2019 har merparten inte varit av den 
karaktären att det rört sig om förbättringar vi kunnat genomföra. När det gäller 
klagomålen på markrenhållning i centrum, d.v.s. att arbetet påbörjas tidigt och 
att maskinljuden stör de boende har vi börjat undersöka om det finns mer 
tystgående alternativ till de sopmaskiner vi använder i nuläget. 

Tekniska nämnden 

Flera synpunkter är frågor som rör gräsklippning, ogräsrensning, tömning av 
sopkärl i kombination med frågor och önskemål kring skötsel av stigar, 
motionsleder samt park- och grusvägar. Här sker löpande en dialog med våra 
entreprenörer för att driftsavtalen ska följas och avvikelser åtgärdas och 
motsvarande dialog med allmänheten, vad som ska göras, när och varför. 

Mycket önskemål om nya anläggningar i park- och naturmiljö (ex. belysning, 
papperskorgar och hundlatriner) och många önskemål om skötsel/gallring av 
skog och naturmark. Varje verksamhetsansvarig väger de inkomna önskemålen 
mot förutsättningarna för respektive verksamhet (ex. ekonomiska, drifttekniskt 



Borås Stad 
  Sida 

4(10) 

 

 

möjliga, skogligt lämpliga etc.) före beslut om eventuellt utförande. 

Synpunkter som är önskemål om ny belysning åker vi alltid ut och utvärderar på 
plats för att se om behovet finns. Exempelvis: önskemål om att ta bort 
nattsläckningen av belysningen mellan Gånghester och Dalsjöfors (så att det 
lyser hela natten) det har vi gjort. När vi får synpunkter på att det dröjer för 
lång tid att åtgärda felen förklarar vi varför det dröjer, om det finns en 
anledning eller så påtalar vi för vår entreprenör att de inte håller de åtgärdstider 
som finns och ställer krav på dem att åtgärda felet. 

Under 2019 har investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder där 
belysning är en del överskridits. Ett större utrymme för investering men 
framförallt drift behövs för att möta efterfrågan på ytterligare belysning av 
lekplatser och parkvägar. En skötselplan för den tätortsnära skogen på park- 
och naturmark har färdigställts under hösten och kan nu bidra som ett 
värdefullt underlag i prioriteringen av skötselinsatser och i dialogen med 
medborgarna. Under året har ett flertal nya papperskorgar tagits i drift. 

Flest synpunkter som kommit in under perioden rör siktskymmande och 
inväxande vegetation i vägområden för GC-vägar, gator och vägar. Här pågår 
ett arbete med att reda ut ”Ansvarsfördelning Gata-Park” och vem som 
ansvarar för vad. Sedan ett par år har vi tagit hem utförande i egen regi (OSA-
enheten) för att skapa samordningsvinster/bättre kostnadskontroll för 
förvaltningen men driften försvåras över att vägområdesansvaret inte är fullt 
utrett. Ansvarsutredning väntas färdigställas under 2020. 

Synpunkter rörande ”Riskträd”, ”Vindfälld skog”, ”Schaktåterställningar”, 
”Nedskräpning”, ”Körskador” och ”Fel på anläggning” omförs till 
Felanmälningar eller motsvarande och hanteras av respektive 
verksamhetsansvarig och åtgärdas löpande 

Beträffande schaktåterställning har det varit kaotiskt ett tag pga fiberboomen. 
Detta håller i sig fortfarande. Normalt återställs ca 15 000 m2 men i dagsläget är 
det över 150 000 m2 /år, vilket är tio gånger mer än vanligt och medborgarna 
känner självklart av detta. Bör minska drastiskt efter nästa år då vi hoppas vara 
klara. 

En klar förbättring som genomförts under året gällande inkomna synpunkter är 
att vi nu för tiden har en kontaktperson från taxibolaget som har ansvaret för 
Borås området, kontaktperson har bra insyn i Borås området. Det vi märkt är 
att vi och vårdnadshavarna får snabbare återkoppling gällande synpunkterna 
som inkommer. 

Miljö- och konsumentnämnden 
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så 
varit möjligt beaktats för framtiden. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har nu i dagarna infört funktionen 
"felanmälan" vilket kommer underlätta arbetet framöver. En del av de 
synpunkter som inkommit tidigare kommer troligtvis passa bättre som 
felanmälan. När det kommer in felanmälningar av enklare karaktär kommer 
förvaltningen kunna vidarebefordra den via Infracontrol till ansvariga utförare 
via Infracontrol-appen. När väl arbetet är utfört, kvitteras den och på så sätt 
avslutas. Fram tills början av 2020 har förvaltningens handläggare gjort 
arbetsbeställningen via telefon- eller mailkontakt. 
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Kulturnämnden 
Vi följer rutiner och håller utbildningar vid semester så att 
synpunktshanteringen upprätthålls. Information har även lämnats till 
verksamhetschefer om att rapportera in synpunkter som inkommer via mejl 
eller brev direkt till verksamheten för att lättare kunna följas upp. 

Förskolenämnden 
De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive 
verksamhet. 

Två av synpunkterna har resulterat i att en utredning har startats på 
förvaltningen, andra synpunkter har lett till förtydligande och 
uppmärksammande av rutiner och flertalet synpunkter har medfört dialog 
mellan vårdnadshavare och rektor. Några synpunkter har åtgärdats genom att 
lämna information om hur man söker arbete på Borås Stad. I de fall synpunkter 
har berört fastighet eller angränsande omgivning till förskola har kontakt tagits 
med fastighetsförvaltare eller berörd förvaltning. En synpunkt har resulterat i 
att information har tagits bort från PingPong. 

Synpunkterna har inte resulterat i några större förändringar eller utveckling på 
övergripande förvaltningsnivå. 

Grundskolenämnden 
Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med att aktivt informera 
allmänheten om möjligheten att lämna in synpunkter via 
synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat att 
ärenden som tidigare gått såpass långt att en anmälan till Barn- och 
elevombudet och Skolinspektionen har skett, istället ska komma huvudmannen 
till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna hanteras. 

En stor del av synpunkterna berör kostverksamheten. Både enskilda och 
gemensamma åtgärder har vidtagits för att exempelvis förbättra informationen 
till elever, personal och vårdnadshavare i skolornas serveringar samt utveckla 
arbetet med matråd. Syftet med denna information är att öka medvetenheten 
och skapa engagemang hos elever, personal och vårdnadshavare kring 
kostverksamhetens arbete med minskat matsvinn och matens klimatpåverkan. 
Detta påbörjades under 2019 och kommer att utvecklas ytterligare under 2020. 

En stor del av synpunkterna berör skolors organisation och bemanning. Frågan 
gällande tillgång till personal och främst behörig personal är en prioriterad fråga 
för grundskolenämnden. Arbetet med bemanning planeras, genomförs och följs 
upp löpande och är en central del i samtliga skolors samt förvaltningens 
verksamhetsplan. 

Även om antalet inkomna synpunkter under 2019 ökat jämfört med samma 
period föregående år, är totalt sett antalet inkomna synpunkter anmärkningsvärt 
få, sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero 
på att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet 
fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin 
synpunkt istället för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida 
informationen om möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra 
arbetet med hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Det finns inget generellt mönster i de inkomna synpunkterna som ger skäl att se 
över något särskilt område. Däremot har några specifika synpunkter gett skäl att 
vidta åtgärder. 
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Rutin för frånvarorapportering har förändrats så att aktiviteter som skolan 
anordnar inte rapporteras som ogiltig frånvaro. 

Efter synpunkter kring en incident vid arrangemanget "Skolkampen" ses arbetet 
över för att säkerställa ordningen, tex. med mer personal på plats och 
förberedelser inför arrangemanget. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
En av synpunkterna handlade om att vid ett tillfälle skickades sekretessmaterial i 
ett oförslutet kuvert. Detta ledde till att rutinerna sågs över. 
 
En synpunkt berörde bemötande gentemot närstående när socialtjänsten har 
kontakt med en klient. Detta medförde att verksamheten förde dialog kring 
detta. Bemötande är ett område som alltid behöver uppmärksammas och 
utvecklas. 
 
En synpunkt rörde möjlighet att vara anonym i samband med en orosanmälan 
samt hur man informerar anmälaren om vad som kommer att tas upp när 
socialtjänsten möter den som anmälan gäller. Denna har lett till ett lärande och 
tydliggörande av hur verksamheten agerar i dessa situationer. 
 
Ett antal synpunkter berör handläggning och dokumentation i utredningar kring 
myndighetsutövning. När det gäller myndighetsutövning t.ex. utredningar 
utifrån orosanmälningar eller utredningar som leder fram till beslut som gäller 
tvångsvård finns ofta olika bilder av situationen och behövliga insatser. 
verksamheten arbetar här med dialog och kommunikation . Detta är ett område 
så ständigt behöver uppmärksammas, förbättras och utvecklas. Årets 
synpunkter har bidragit till detta. 

Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsförvaltningen har mottagit totalt 7 synpunkter under perioden 
januari-december 2019. Av framförda synpunkter var 6 klagomål och 1 fråga. 
Återkoppling har begärts i 3 fall. 

Utöver de 7 har 1 inkommen synpunkt vidarebefordrats. 

Synpunkterna har utgjort underlag för granskning, förbättring och utveckling av 
förfaranden och rutiner. 2 av synpunkterna avser samma ärende och dessa har 
lett till en rutinförändring på enheten gällande telefoni vid avslutad tjänst. 

Sociala omsorgsnämnden 
Vid jämförelse av antal inkomna synpunkter 2017-2019 är antalet relativt 
konstant. En ökning ses år 2017 om 47 synpunkter där majoritet rörde privata 
utförare. Flera åtgärder vidtogs därför mellan 2018-2019. Bland annat 
upprättades en uppföljningsplan för att säkerställa en god kvalitet i 
verksamheterna och att utföraren genomförde det som var beskrivit i anbudet 
och i förfrågningsunderlag. Likaså inleddes en regelbunden samverkan och 
dialog en gång varje kvartal. Det tydliggjordes också, gentemot brukare, 
närstående och personal, vilka krav Sociala omsorgsförvaltningen ställer på 
utföraren. Transparensen och regelbunden uppföljning kan ses som åtgärder 
som lett till att antal synpunkter på privat verksamhet har minskat och att 
utföraren idag genomför uppdraget i Borås Stad på ett bra sätt. 

En lärdom under 2019 är att inkomna synpunkter från och med 2020 kommer 
ingå som en del i förvaltningens analysteam. Synpunkter/klagomål kommer 
tillsammans med förvaltningens individavvikelser, Lex Sarah och Lex Maria 
utgöra en i förvaltningens systematiska analys. Analysen presenteras två gånger 
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per år för förvaltningsledning och utgör ett underlag för prioritering och 
målstyrning i arbetet med ständiga förbättringar. 

Att omhänderta och analysera de synpunkter som inkommer i verksamheten 
utgör också en del i det kvalitetsarbete som ställs på varje enhetschef att 
genomföra i sin verksamhet. Därför kommer också enhetscheferna i 
förvaltningen under 2020 få en sammanställning av sina olika resultat. En annan 
åtgärd för att skapa bättre följsamhet är att rutinen för synpunktshantering lyfts 
in i det kvalitetsdokument som upprättats för Sociala omsorgsförvaltningens 
nio olika utförare inom verkställigheten. Kvalitetsdokumentets syfte är att 
tydliggöra vilka kvalitetskrav som ställs på förvaltningens verksamheter utifrån 
lagkrav, föreskrifter och Borås Stads policys och rutiner. Genom att rutinen för 
synpunktshantering har tydliggjorts och ingår som en del av fler i förvaltningens 
kvalitetskrav, är förhoppningen att medvetandegöra och förbättra följsamheten 
till rutinen jämfört med idag. Sociala omsorgsförvaltningen behöver dock aktivt 
fortsätta arbetet för att få synpunkter/klagomål att bli en viktig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Vård- och äldrenämnden 
Synpunktshanteringen är en del i förvaltningens egenkontroll som innebär en 
systematisk uppföljning två gånger per år på alla enheter och ingår i 
verksamhetens ledningssystem. 

Analysteamet som startades under 2018 i syfte att arbeta mer systematiskt för 
att lära av avvikelser och synpunkter kommer under 2020 att utveckla arbetet 
ytterligare genom att fördjupa analysen inom vissa områden 

Inkomna synpunkter om att det brister i svenska språket har lett till att 
nämnden utbildat 42 språkombud under 2019 som ska vara stöd till 
medarbetarna. Ett utvecklingsområde inför 2020 är att se över hur bilkörning 
och parkering sker då det inkommer många synpunkter i hemtjänsten om 
bilkörning. Under 2019 har alla medarbetare inom myndighet fått genomföra en 
utbildning i samtalsmetodik i syfte att ge ett gott bemötande vid planeringar. 

Synpunkter på taxan för vård och omsorg har resulterat i att en genomlysning 
nu görs. Det arbetet beräknas vara klart under senare delen av 2020. 

Synpunkter följs upp och åtgärdas också på individnivå. Vid uppföljning på 
individnivå kan det vara svårt att hitta mönster som leder till övergripande 
utvecklings- och förbättringsarbeten, däremot kan utveckling/förbättring ske på 
enheten och för den enskilde. 

Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade 
ärenden 

Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter 
som inkom under 
perioden januari – 

december 2019 

2165 2 2167 

Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 
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  Status Kommentar 

Borås Stad har 
under året följt 
synpunktsrutinen 

Till 
större 
delen 

Kommunstyrelsen: 
Några få ärenden gick över tiden och i vissa fall 
svarades det utanför systemet istället för via det som 
det borde gjorts.Dialoger lades i dessa fall in i 
efterhand. Handläggare har informerats om hur 
ärenden ska hanteras för att undvika detta i 
framtiden.I vissa fall har handläggare bytts ut och ny 
funktion skapats för att bättre kunna svara på 
synpunkterna. Samhällsbyggnadsnämnden:Ett ärende 
avslutades efter att tidsfristen gått ut.  
Tekniskanämnden: Rutinen är rätt så inarbetad inom 
förvaltningen. Det som vi strävar efter att bli ännu 
bättre på är att återkoppla inom den tiden som anges i 
Borås Stads rutinbeskrivning, för hantering av 
synpunkter. Vi är på god väg att uppnå målet som är 
0% obesvarade synpunkter inom 10 arbetsdagar. 
Miljö- och konsumentnämnden Dröjde med 
återkoppling i ett par av ärendena. Fritids- och 
folkhälsonämnden Förvaltningen har följt rutinen till 
större delen. En del av de lite mer komplicerade 
ärendena har inte besvarats i tid. Kulturnämnden: 
Förvaltningen har tre ärenden där tiden för 
synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 
2019-03-13 där det skett kommunikation mellan 
synpunktslämnaren och förvaltningen, därför är 
handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där 
synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara i 
och där ansvarig för förvaltningen inte fått notifikation 
om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara 
synpunktslämnaren. Vi ser över våra rutiner och ser till 
att gå igenom dessa regelbundet. Vi har även sett till 
att verksamheter har fler handläggare för att inte bli 
sårbara vid eventuell sjukdom och semester. 
Förskolenämnden Under 2019 har ett arbete skett för 
att implementera rutinen på förvaltningen. 
Grundskolenämnden: Förvaltningen använder sig 
regelbundet av rutinen i samband med 
Synpunktshantering Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Samtliga synpunkter har 
hanterats och alla som lämnat synpunkter och inte 
varit anonyma har fått återkoppling.Det går bra att i 
systemet följa händelsegången och vilken åtgärd som 
gjorts.En förbättrad dokumentation i Infracontrol-
systemet gentemot föregående år kan märkas. 
Sociala omsorgsnämnden Antal inrapporterade 
synpunkter har varit relativ konstant mellan 2017-
2019.Analysen är att det dock borde vara fler inkomna 
synpunkter i förhållande till antal insatser och tjänster 
som sker dagligen på Sociala 
omsorgsförvaltningen.Enligt rutin är svarstiden 10 
arbetsdagar. Under 2019 har 13 synpunkter av 33 
överskridit denna gräns. Vård- och äldrenämnden Alla 
inkomna synpunkter återkopplas och följsamheten till 
rutinen harförbättrats. 
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Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

41 

Totalt sett 41 st, flest vidarebefodrade ärenden hade Lokalförsörjningsnämnden följt av Fritids- och 
folkhälsonämnden 

               

 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Individ- 

och familjeomsorgsnämnden 

2. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Servicenämnden 

3. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Förskolenämnden 

4. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Grundskolenämnden 

5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden 

6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Miljö- och 

konsumentnämnden 

7. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Arbetslivsnämnden 

8. Redovisning av  inkomna synpunkter januari – december 2019 från Tekniska 

nämnden 

9. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Sociala 

omsorgsnämnden 

10. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Fritids- 

och folkhälsonämnden 

11. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Kulturnämnden 

12. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 
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Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



Beslut

BORÅS KOMMUN 2020-06-11
50180 BORÅS 1(5)

Dnr 8.1.2-2020:0013364

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för
2020/2021

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag
fattas med stöd av förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan.

Ni beviljas  48 078 591 kronor  i statsbidrag. Ni har sökt 77986258 kronor.
Bidraget avser 2020/21. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 991-1025.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:404) inte överklagas.

Skälen för beslutet

I årets ansökningsomgång har det kommit in fler ansökningar om
statsbidrag än vad det finns bidrag att fördela. Er ansökan blir delvis beviljad
på grund av att en eller flera förskoleenheter ni sökt för inte har tillräckligt
högt indexvärde i det urval som Skolverket har gjort för bidragsomgången
2020/21. Urvalet beskrivs nedan.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.barngrupper@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Susanna Kanmert.
Handläggare var Teresia Bergström.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Viktig information om statsbidrag för mindre barngrupper

- Huvudmän som beviljas statsbidrag för en förskoleenhet får 30 000 kronor
per bidragsår för varje plats som barngruppen minskas med. Huvudmän kan
också få statsbidrag med samma belopp för att undvika en planerad ökning
av barngruppens storlek med en plats.

- Bidragsåret sträcker sig från den 1 juli 2020 till den 30 juni 2021.

- Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under
större delen av dagen i förskolan.

- Huvudmannen ska prioritera att minska grupper med barn som är högst
två år den 31 december 2020.

- Statsbidraget ska användas till den eller de förskoleenheter som beviljats
statsbidrag.

Beräkning av bidragsbeloppet

För varje förskoleenhet som har ansökt om bidrag beräknas bidragsbeloppet
enligt exemplet nedan.

Exempel: Förskoleenhet A har 90 inskriva barn och 3 barngrupper om de
inte beviljas bidrag. Om de beviljas bidrag har de 90 inskrivna barn och 4
barngrupper.

Barn/barngrupper utan bidrag

90/3 = 30

Barn/barngrupper med bidrag

90 / 4 = 22,5

Skillnad i genomsnittlig barngruppsstorlek

30 - 22,5 = 7,5

× antal barngrupper utan bidrag

7,5 × 3 = 22,5

× statsbidrag per plats
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22,5 × 30 000 =

= Summa bidragsbelopp

675 000 kr

Bidragsbeloppet avrundas till närmaste krona.

Urval i årets ansökningsomgång

I årets ansökningsomgång har det kommit in fler ansökningar än vad det
finns medel för.

Av 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan framgår det att om det kommer in fler ansökningar än vad det
finns medel för ska statsbidrag i första hand fördelas till huvudmän för
förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda
insatser för att höja utbildningens kvalitet.

Skolverket har räknat fram ett indexvärde för varje förskoleenhet och detta
värde har avgjort om den eller de förskoleenheter ni sökt bidrag för har
kommit med i det urval som gjorts för bidragsomgången 2020/21. Indexet
har beräknats utifrån uppgifter som ni lämnat i ansökan samt Skolverkets
officiella statistik för förskolan för den 15 oktober 2018.

Från uppgifterna i statistiken har följande variabler använts:

- Andel årsarbetare med förskollärarexamen

- Andel barn med föräldrar med förgymnasial utbildning som högsta
utbildning

- Andel barn med utländsk bakgrund

Från ansökan har vi följande uppgift använts:

- Genomsnittlig barngruppsstorlek.

Beräkning av genomsnittlig barngruppsstorlek har gjorts utifrån
huvudmannens prognos för den 15 oktober 2020 om huvudmannen inte får
statsbidrag, genom att dividera antal inskrivna barn med antal barngrupper.
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Ett högre indexvärde indikerar svårare förutsättningar. Bidrag beviljas därför
i första hand till den förskoleenhet som har det högsta indexvärdet och
därefter i en fallande skala.

Utbetalningsplan

Bidraget betalas ut i juni 2020 och i januari 2021 med hälften av bidraget vid
varje tillfälle.

Juni 2020

Utbetalningen i juni 2020 har meddelandetexten ”Mindre barngrupper
2020.2021.u1”.

Januari 2021

Utbetalningen i januari 2021 har meddelandetexten ”Mindre barngrupper
2020.2021.u2”.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt.

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om förändringar
som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan huvudman
eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som innebär att
huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan huvudman
ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.administration@skolverket.se.

Redovisning och uppföljning

En huvudman som tagit emot statsbidrag ska hösten 2021 redovisa hur det
har använts.

I redovisningen kommer ni att få ange ett medelvärde av antalet inskrivna
barn och antal barngrupper för hela bidragsåret. Bidragsåret pågår från
den 1 juli 2020 till den 30 juni 2021. Ni kommer också att få redovisa era
åtgärder för att minska barngruppernas storlek eller motverka en ökning och
de kostnader som ni har haft för åtgärderna.
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Skolverket kan genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa att det
finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Återbetalning av statsbidrag

Huvudmän som tagit emot statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
kan bli återbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i 10 § förordningen
(2015:404) om:

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

Om den prognos som lämnats enligt 4 § andra stycket 1 om storleken på
barngrupper, visar sig vara felaktig, är mottagaren inte återbetalningsskyldig
om mottagaren har gjort vad som rimligen kan krävas för att lämna en så
korrekt prognos som möjligt.

Skolverkets beslut får enligt 14 § i nämnda förordning (2015:404) inte
överklagas.



Förskolenhet Namn Antal inskrivna barn utan bidrag Antal barngrupper utan bidrag Genomsnittlig barngruppsstorlek utan bidrag Antal inskrivna barn med bidrag Antal barngrupper med bidrag Genomsnittlig barngruppsstorlek med bidrag Antal sökta platser Sökt belopp Ändrad av Ändringsdatum Status Kommentar
373683 ALPROSGÅRDEN 109,00 5,00 21,80 109,00 8,00 13,63 40,88 1226250 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,448585133436461.
765064 APLAREDSGÅRDEN 40,00 2,00 20,00 38,00 3,00 12,67 14,67 440000 Emelie Johansson Raatikainen 2020-03-23 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,385165491215512.
656073 BJÖRKGÅRDENS FÖRSKOLA 115,00 5,00 23,00 115,00 8,00 14,38 43,13 1293750 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,945718917950207.
911662 BJÖRKÄNGENS FÖRSKOLA 29,00 1,00 29,00 29,00 3,00 9,67 19,33 580000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 2,05005339689785.
442650 BLÅKLINTENS FÖRSKOLA 41,00 2,00 20,50 41,00 3,00 13,67 13,67 410000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,567843152283159.
987744 BODAGÅRDENS FÖRSKOLA 109,00 5,00 21,80 109,00 10,00 10,90 54,50 1635000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,651427347130488.
953472 BYTTORPSGÅRDEN 45,00 2,00 22,50 45,00 4,00 11,25 22,50 675000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,135231883708392.
141756 BÄCKARYDS FÖRSKOLA 94,00 4,00 23,50 94,00 10,00 9,40 56,40 1692000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,68744928115662.
993928 DALSJÖGÅRDEN 118,00 5,00 23,60 118,00 9,00 13,11 52,44 1573333 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,413764843147063.
797575 DANNIKE FÖRSKOLA 53,00 2,00 26,50 53,00 4,00 13,25 26,50 795000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,0237647200910656.
608273 EKEGÅRDENS FÖRSKOLA 81,00 4,00 20,25 81,00 7,00 11,57 34,71 1041429 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,584370876276385.
842461 FALKUNGENS FÖRSKOLA 48,00 2,00 24,00 44,00 4,00 11,00 26,00 780000 Emelie Johansson Raatikainen 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -1,01390721242016.
546703 FRUFÄLLEGÅRDENS FÖRSKOLA 78,00 3,00 26,00 78,00 6,00 13,00 39,00 1170000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,54136270359395.
370089 GÖTAGÅRDENS FÖRSKOLA 32,00 1,00 32,00 32,00 3,00 10,67 21,33 640000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 2,59024341861921.
870881 HEDVIGSBORGSGÅRDEN 63,00 3,00 21,00 63,00 4,00 15,75 15,75 472500 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,261319592844899.
711911 HERRGÅRDSLEKENS FÖRSKOLA 62,00 3,00 20,67 62,00 6,00 10,33 31,00 930000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,0691719796490129.
169257 HULTA ÄNGARS FÖRSKOLA 111,00 5,00 22,20 111,00 10,00 11,10 55,50 1665000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,460034688747505.
953096 HÄLLEGÅRDEN 68,00 3,00 22,67 68,00 5,00 13,60 27,20 816000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,284472245371546.
494607 HÄSSLEGÅRDEN 122,00 6,00 20,33 122,00 12,00 10,17 61,00 1830000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 3,06325953164241.
739615 KERSTINSGÅRDEN 62,00 3,00 20,67 62,00 4,00 15,50 15,50 465000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,986097863885299.
683954 KRANSMOSSENS FÖRSKOLA 123,00 6,00 20,50 123,00 12,00 10,25 61,50 1845000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,508542398968414.
512065 FÖRSKOLAN KREANOVA 118,00 5,00 23,60 118,00 9,00 13,11 52,44 1573333 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,67970314602837.
947084 KRISTINEGÅRDEN 104,00 5,00 20,80 104,00 10,00 10,40 52,00 1560000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,744072700077719.
304948 UR OCH SKUR KRÅKAN 25,00 1,00 25,00 25,00 3,00 8,33 16,67 500000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,190982658993212.
346586 KULLAGÅRDENS FÖRSKOLA 114,00 5,00 22,80 114,00 10,00 11,40 57,00 1710000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,600542871171867.
439861 KVARNGÅRDENS FÖRSKOLA 42,00 2,00 21,00 38,00 2,00 19,00 4,00 120000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,171398743416368.
192852 KÄRNHUSET 141,00 6,00 23,50 141,00 11,00 12,82 64,09 1922727 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,0355512962210092.
898958 KÄRRABACKENS FÖRSKOLA 121,00 5,00 24,20 121,00 12,00 10,08 70,58 2117500 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,489256409379291.
750725 LILJEBERGETS FÖRSKOLA 101,00 5,00 20,20 101,00 10,00 10,10 50,50 1515000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,382505544295776.
162421 LINNEAGÅRDEN 63,00 3,00 21,00 63,00 5,00 12,60 25,20 756000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,566954744514244.
874480 LJUNGAGÅRDENS FÖRSKOLA 123,00 6,00 20,50 121,00 9,00 13,44 42,33 1270000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -1,20459678430315.
316691 LÄRKANS FÖRSKOLA 127,00 6,00 21,17 127,00 14,00 9,07 72,57 2177143 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,356250666731687.
731444 LÖVÄNGEN 55,00 2,00 27,50 55,00 4,00 13,75 27,50 825000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,515452826210297.
919305 MARIAGÅRDENS FÖRSKOLA 101,00 5,00 20,20 101,00 10,00 10,10 50,50 1515000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,18974256652134.
857482 MELLTORPS FÖRSKOLA 116,00 5,00 23,20 116,00 7,00 16,57 33,14 994286 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -1,04939692305271.
101082 MILSTENSGÅRDEN 148,00 7,00 21,14 148,00 14,00 10,57 74,00 2220000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,40179855120184.
125693 MOLDEPARKENS FÖRSKOLA 69,00 3,00 23,00 69,00 5,00 13,80 27,60 828000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,760726320069657.
989747 NATURLEKEN 21,00 1,00 21,00 21,00 2,00 10,50 10,50 315000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,277214877182545.
447709 NORDTORPS FÖRSKOLA 42,00 2,00 21,00 37,00 3,00 12,33 17,33 520000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,323077006578414.
222617 NORRBYGÅRDEN 41,00 2,00 20,50 41,00 5,00 8,20 24,60 738000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,69720757762201.
644230 NORRBYSKOLANS FÖRSKOLA 150,00 7,00 21,43 150,00 11,00 13,64 54,55 1636364 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 2,54511276618174.
387741 PARKGÅRDEN 44,00 2,00 22,00 44,00 4,00 11,00 22,00 660000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,26176979876607.
694159 POSITIVGÅRDEN 26,00 1,00 26,00 24,00 2,00 12,00 14,00 420000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,109721452805831.
705110 PUMPKÄLLAGÅRDENS FÖRSKOLA 65,00 3,00 21,67 63,00 6,00 10,50 33,50 1005000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,960655633169099.
318203 RULLANS FÖRSKOLA 63,00 3,00 21,00 61,00 4,00 15,25 17,25 517500 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -1,11372516457053.
384249 RÅNGEDALAGÅRDEN 53,00 2,00 26,50 53,00 5,00 10,60 31,80 954000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,022078858243192.
518257 SAGANS FÖRSKOLA 123,00 6,00 20,50 121,00 12,00 10,08 62,50 1875000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,627388911573562.
477373 SAVANNEN 42,00 2,00 21,00 42,00 4,00 10,50 21,00 630000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,629873939263141.
195694 SJÖBOGÅRDEN 62,00 3,00 20,67 62,00 6,00 10,33 31,00 930000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,04585951411749.
836716 SJÖGÅRDENS FÖRSKOLA 57,00 2,00 28,50 57,00 4,00 14,25 28,50 855000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,295950665748757.
788671 SKATTKISTAN 97,00 4,00 24,25 97,00 9,00 10,78 53,89 1616667 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,28628523675118.
801753 SKOGSGLÄNTAN 107,00 5,00 21,40 107,00 7,00 15,29 30,57 917143 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,554881392306907.
318961 SKOGSSTJÄRNANS FÖRSKOLA 52,00 2,00 26,00 52,00 5,00 10,40 31,20 936000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,574234598739261.
792145 SKOGSÄNGENS FÖRSKOLA 127,00 6,00 21,17 127,00 8,00 15,88 31,75 952500 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,830605149966912.
168577 SVANUNGENS FÖRSKOLA 58,00 2,00 29,00 58,00 4,00 14,50 29,00 870000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,2863879638938.
587907 SÖDERGÅRDEN 119,00 5,00 23,80 119,00 12,00 9,92 69,42 2082500 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,420468319661081.
520119 SÖRMARKSGÅRDENS FÖRSKOLA 62,00 3,00 20,67 61,00 6,00 10,17 31,50 945000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,0142097554409835.
579588 TALLBACKENS FÖRSKOLA 118,00 5,00 23,60 118,00 9,00 13,11 52,44 1573333 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,673246783957983.
466564 TOKARPSBERGS FÖRSKOLA 88,00 4,00 22,00 88,00 8,00 11,00 44,00 1320000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,0633818874867057.
220149 TORGETS FÖRSKOLA 103,00 5,00 20,60 103,00 10,00 10,30 51,50 1545000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,66435907328369.
948990 TRANDAREDSGÅRDENS FÖRSKOLA 97,00 4,00 24,25 97,00 8,00 12,13 48,50 1455000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,158262465555607.
867634 TROLLEVI 78,00 3,00 26,00 78,00 6,00 13,00 39,00 1170000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,10137345098951.
336574 TROLLGÅRDEN 48,00 2,00 24,00 48,00 4,00 12,00 24,00 720000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 2,05625049472466.
793571 TUNNLANDSGÅRDEN 27,00 1,00 27,00 27,00 2,00 13,50 13,50 405000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 2,94547542638436.
315971 VIRVELVINDENS FÖRSKOLA 77,00 3,00 25,67 77,00 6,00 12,83 38,50 1155000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 1,52521457681125.
759449 VÄXTHUSETS FÖRSKOLA 69,00 3,00 23,00 69,00 5,00 13,80 27,60 828000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,088783152461631.
178296 ÄNGSGÅRDENS FÖRSKOLA 72,00 3,00 24,00 72,00 6,00 12,00 36,00 1080000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,0397576473280889.
611787 ÄNGSJÖGÅRDENS FÖRSKOLA 101,00 4,00 25,25 101,00 8,00 12,63 50,50 1515000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,143168929348402.
223985 ÄSPEREDSGÅRDEN 55,00 2,00 27,50 55,00 5,00 11,00 33,00 990000 Emelie Emelie 2020-03-19 GOD Ni beviljas bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är 0,148152010916372.
385188 ÖSTERMALMSGÅRDEN 82,00 4,00 20,50 79,00 8,00 9,88 42,50 1275000 Emelie Emelie 2020-03-19 AVK Ni beviljas inte bidrag. Indexvärdet för er förskoleenhet är -0,287481062244734.
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Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - 

styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan 

med det lokala kulturlivet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick.        

Sammanfattning  

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 

kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 

kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 

Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 

övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara 

närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att kulturen ska vara bred, d.v.s. 

vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 

strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 

innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.               

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden beslutade 2019-10-21 att godkänna projektplan för nytt 

styrdokument för kulturen i Borås för åren 2020-2023 med framåtblick och att  

ett förslag till nytt styrdokument ska presenteras för Kulturnämnden under det 

första kvartalet 2020.  

Det nya styrdokumentet har utarbetats i samverkan med förvaltningens 

medarbetare, representanter för det lokala kulturlivet samt med kulturnämnden. 

Arbetet har löpande informerats i den fackliga samverkan på förvaltningen. 

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 

kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 

kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 

Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 

övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara  

närvarande i hela Borås, rent geografiskt. Vidare att kulturen ska vara bred, dvs 

vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 

strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 
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innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.  

Exempel på vad de olika kulturverksamheterna ska göra eller erbjuda finns 

beskrivet under de tre strategierna. Mer konkret på vilket sätt verksamheterna 

ska arbeta strategiskt för att nå målet ska i nästa steg beskrivas i varje 

verksamhets verksamhetsplan. Likaså ska en bred och övergripande 

populärversion av styrdokumentet ligga färdig till nästa år som mer målande 

beskriver kulturens olika verksamheter i Borås. 

 

Med detta styrdokument kommer kulturnämnden slå fast att kulturpolitiken 

ska: 

 Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur 

 Främja delaktighet och stimulera till eget skapande 

 Utmana invanda mönster och stimulera nya tänkesätt 

 Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur 

 Arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande 

 Främja ett levande kulturarv som bevaras och utvecklas 

 Bidra till att öka den sociala hållbarheten 

 

Bakgrund 

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete inom Kulturförvaltningen för att 

ersätta det kulturprogram som upphörde att gälla december 2018. Genom 

dialog med det lokala kulturlivet och andra aktörer är idén att beskriva vad 

kulturen står för i dagsläget samt hur kulturlivet i Borås kan utvecklas på tio års 

sikt. 

Arbetet påbörjades hösten 2018 genom en intern och extern kartläggning av 

hur kultur uppfattas i Borås, vilka styrkor som finns och vilken målbild som 

önskas inom en tioårsperiod. Inom Kulturförvaltningen genomfördes 

workshops med personalen i samtliga verksamheter liksom med 

Kulturnämnden. Dialogmöten genomfördes även med flera lokala 

kulturföreningar, studieförbund m fl.  

Upplägget för dialogmötena var att beskriva det önskade läget samt att visa på 

Borås styrkor inom kulturområdet. Ambitionen är att skapa en tydlig bild av 

kulturen i hela Borås. Målbilden är ”Kultur i Borås” och en övergripande vision 

är att skapa ett rikare liv för boråsarna där kulturen är ett viktigt 

perspektiv/viktig kraft. 

 

Syfte och mål 

Det nya kulturprogrammets syfte är att 

 Skapa en övergripande målbild för kulturen i Borås, såväl stadens som 

det lokala kulturlivets verksamheter 
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 Lyfta fram kulturområden/arenor – fokusområden 

 Ta fram ett kulturprogram som gäller under en fyraårsperiod och med 

en framåtblick på tio år 

Vem och vilka är programmet till för?  

 För Kulturnämnden, Kulturförvaltningens egen organisation samt 

övriga anställda i Borås Stad 

 För andra offentliga organisationer (regionala och nationella) 

 För Borås stads invånare, näringsliv, besökare och turister 

Vad ska programmet syfta till? 

 Det ska skapa en tydlig plattform, en ”verksamhetsidé” samt utgöra 

styrdokument och riktningsvisare 

 Det ska genomsyra Kulturförvaltningens arbete och värderingar 

 Det ska involvera politiker och det lokala kulturlivet för ökad 

delaktighet  

Hur ska programmet användas? 

 Det ska utgöra en grund i Kulturförvaltningens arbete, uppdrag och mål 

samt utgöra ett stöd för andra förvaltningar i Borås Stad  

 Det ska ge en övergripande bild av kulturen i Borås 

 Det ska paketeras till olika målgrupper för olika aktiviteter  

Information har inhämtats genom dialogmöten med det lokala kulturlivet, 

omvärldsanalyser, andra kommuners kulturprogram samt regional respektive 

delregional kulturplan. 

Organisation 
Det nya kulturprogrammet utarbetas i följande organisationsstruktur: 

Styrgrupp: Kulturnämndens presidium samt förvaltningschef  

Styrgruppen ska följa och styra arbetet, godkänna förslag till 

styrdokument och löpande informera ansvariga 

kommunalråd. 

HUR: regelbundna avstämningar 

Projektledare:     Kulturförvaltningens kommunikationsstrateg 

Arbetsgrupp Kulturförvaltningens ledningsgrupp bestående av 

förvaltningens verksamhetschefer samt 

kommunikationsstrateg  

Arbetsgruppen ska diskutera och utifrån framtaget material ta 

fram underlag till nytt styrdokument och information som 

kan utgöra olika kommunikationspaket.  

HUR: regelbundna möten, utvärdera och gruppera material, 

strukturera innehåll, vara visionära i tänkandet 
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Referensgrupp Utvalda representanter för kulturföreningar, kulturaktörer, 

studieförbund och fackliga representanter  

Referensgruppen ska aktivt delta för att bidra till innehåll och 

planering samt ha synpunkter på framtaget material 

HUR: fortsatta möten, likt tidigare dialogmöten 

Dialoggrupper Dialoggrupperna bidrar med vad som är viktigt för deras 

målgrupper, ger synpunkter och förslag på hur samverkan 

kan ske inom kulturområdet i hela Borås 

HUR: workshops, ge synpunkter på material och innehåll 

 

Process och metoder 

Arbetet sker i följande steg: 

1. Omvärldsanalys 

2. Nulägesanalys - önskat läge 

3. Målbild/vision – vårt erbjudande 

4. Dialoger internt och externt 

5. Fastställa kulturprogrammet för Kulturförvaltningen och 

Kulturnämnden 

6. Ta fram kommunikationspaket för identifierade målgrupper 

 

Genomförda Workshops 

Workshops med all personal på Kulturförvaltningen, alla verksamheter, 20 

gånger 

Workshops med Kulturnämnden, 2 gånger 

Workshops och informationsmöten med ledningsgruppen, 3 gånger 

Workshop med alla chefer, chefsträff, 1 gång 

Workshop med referensgruppen, 2 gånger 

Open Space med Brygghuset ungdomar, 1 gång 

Träffpunkt Simonsland, PRO och FAS, 2 gånger 

Näringsliv, Borås TME, Högskolan i Borås 

Övrigt arbete 

 Samarbete med pågående musikutredning i Kulturförvaltningen 

 Enkät på webben – få in åsikter, synpunkter och idéer från allmänheten 

 Tre publika föreläsningar om kultur i samhällsutvecklingen  

 

Tidsplan 

Första förslag på nytt styrdokument med framåtblick ska presenteras för 

Kulturnämnden första kvartalet 2020. Under våren remitteras förslaget för att 

slutligen fastställas av Kulturnämnden. 
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Beslutsunderlag 

1. Kulturprogram – Kultur för alla 2020 -2023 med framåtblick                                

Samverkan 

FSG 2020-06-02 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kulturnämnden
Datum: 8 juni 2020
För revideringen ansvarar: Kulturnämnden 
Gäller: Kulturnämnden
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Kulturprogram – Kultur för alla
2020 – 2023 med framåtblick
Inledning
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kultur har betydelse i människors liv. Kulturnämndens verksamheter arbetar var för sig eller 
tillsammans med andra. Genom ökad samverkan med det fria kulturlivet och föreningslivet får 
kulturen i Borås ett ännu starkare fäste för boråsarna. Arbetet med upplevelser, medskapande 
verksamheter och vågade satsningar gör att kulturen flyttar fram sina positioner nationellt 
och internationellt.  På så sätt får kultur genomslagskraft. 

Borås är i kraft av sin storlek och profil som kulturkommun motorn i kulturutvecklingen 
i Boråsregionen. I Borås finns verksamheter med regionala uppdrag som Textilmuseet och 
Borås Konstmuseum, Borås Stadsteater och Regionteater Väst. Högskolan i Borås och Science 
Park Borås med forskning och utveckling är andra viktiga aktörer. Borås internationella 
skulpturbiennal och Street Art-festivalen No Limit lockar konstnärer och besökare från många 
länder. Det textila klustret med bas i Textile Fashion Center skapar en kreativ mötesplats med 
företag, studenter, forskning, kulturskola, textilmuseum och evenemang som är en resurs för 
hela regionen.

Kulturnämnden ska genom sin kulturpolitik

• Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur

• Främja delaktighet och stimulera till eget skapande

• Utmana invanda mönster och stimulera nya tankesätt

• Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur

• Arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande

• Verka för att bevara och utveckla kulturarvet

• Bidra till att öka den sociala hållbarheten

Kulturnämndens målbild är att kulturen ska berika boråsarnas liv och ha nationell och internationell 
lyskraft. För att bibehålla och utveckla Borås som kulturstad ska Kulturnämnden genom sin 
kulturpolitik arbeta med tre övergripande kulturstrategier som stöttar målbilden. Under varje 
strategiområde finns korta meningar som beskriver hur verksamheterna stöttar strategin.  

Kultur i hela Borås 
Kulturen finns i hela Borås, både i stadskärnan, i serviceorterna och på landsbygden. Platsens 
betydelse ökar då människor engagerar sig och driver frågor i sin närmiljö. Av egen kraft eller 
i samskapande med andra uppstår engagemang och delaktighet – kultur finns i hela Borås!

Kulturnämnden ska stötta det fria kulturlivet och tillmötesgå nödvändiga behov av lokaler 
och andra resurser. 

Biblioteken i Borås ska vara samlingsplatser för lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och 
civilsamhälle. Biblioteken ska uppmuntra till möten människor emellan och möjliggör delaktighet 
och en stärkt demokrati.

Borås Konstmuseum ska verka för att boråsarna möter överraskande och utmanande konstnärliga 
uttryck i det offentliga rummet.
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Borås Kulturskola ska vara tillgänglig i hela kommunen så att för barn och unga kan utöva 
kultur i form av musik, teater, dans, bild, foto/film, textil och design, cirkus och ord. 

Publika möten ska skapa dialog för att identifiera kulturens värde för boråsaren, producera 
och initiera evenemang som skapar engagemang, ansvar och trygghet.

Bredda med kultur
Kultur ska ah bredd i både tilltal och utbud så att boråsaren känner sig inkluderad. Kultur ska 
bidra till att lyfta fram och stärka mjuka värden, kreativa lösningar och skapar på så sätt ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i. I samverkan med det fria kulturlivet, föreningslivet 
och Kulturförvaltningen breddas engagemanget och delaktigheten ökar. 

Kultur ska vara en självklar del av Borås Stads samhällsplanering. Likaså finns den kulturella 
infrastrukturen med mötesplatser och bibliotek med i de kommunala processerna då nya 
stadsdelar planeras. 

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan motkrav 
på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. Biblioteken 
ska öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och informationskunnighet. 

Borås Konstmuseum ska arbeta med samtidskonst på ett främjande, bildande, utforskande 
och experimentellt sätt och är en arena där barn och unga prioriteras.

Kulturskolans utbud och tilltal ska attrahera och engagera barn och unga. Kulturskolan ska 
spegla den tid vi lever i och vara platsen där barnen upptäckter estetiska uttrycksformer och 
utvecklar sina skapande förmågor. 

Borås Stadsteater ska förmedla och spegla aktuella samhällsfrågor och bidra till stadens och 
regionens attraktionskraft.

Textilmuseet ska debattera samtiden genom att fördjupa frågor kring hållbarhet och konsumtion 
och sprida kunskap om den lokala och globala textilindustrins verkningar och effekter. 
Textilmuseet ska angå en bred publik som stimuleras till lärande och eget skapande. 

Utmana med kultur 
Kulturen ska med nya och djärva kulturuttryck utmana invanda mönster och stimulera nya 
tankesätt. Genom banbrytande och nyskapande lösningar skapas värde för individ, samhälle 
och näringsliv. Borås som kulturstad ska utveckla innovativa kulturarenor som har stark 
lyskraft både nationellt och internationellt. 

Borås konstmuseum ska placera Borås på den internationella konstscenen genom 
samtidskonstutställningar och gestaltningar i såväl museets som i stadens offentliga rum. 

Borås Stadsteater ska spegla aktuella samhällsfrågor som skapar förutsättningar för reflektion 
och egna insikter. 

Textilmuseet ska utveckla det textila arvet internationellt, experimentellt och sensationellt. 

Borås museum ska skapa utrymme för att bruka historia och möta framtid i interaktion med 
besökarna.

Uppföljning
Uppföljning sker årligen i Kulturnämnden.
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§ 246 Dnr KS 2019-01029 1.3.1.4 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Ställföreträdarskap stryks ifrån punkten E:6 i Kommunstyrelsens 
delegationsordning samt att Kommunchef byts ut emot Stadsdirektör i 
delegationsordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsdirektören har delegation på att tillsätta vikarie, tillfördordnaden och 
ställföreträdarskap för förvaltningschef på en tidsperiod för längst 6 månader. 
Är det längre än 6 månader är det Kommunstyrelsen som tar detta beslut. Detta 
regleras i det gemensamma reglementet:  

4 § Personalansvar  

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina 
förvaltningar med undantag för förvaltningschefer som anställs av 
Kommunstyrelsen. 

Dock har det sedan tidigare funnits en uppmaning till nämnderna att utse 
ställföreträdande förvaltningschef, vilket har gjort att det råder oklarheter kring 
vad som gäller.  

Kommunstyrelsen förtydligar detta genom att ställföreträdande stryks ifrån 
punkten E:6 i delegationsordningen, vilket innebär att nämnderna har rätt att 
utse en ställföreträdande förvaltningschef om de så önskar.  

Kommunstyrelsen vill även göra en redaktionell ändring i delegationsordningen 
och byta ut titeln Kommunchef emot Stadsdirektör.  
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§ 259 Dnr KS 2020-00038 1.2.4.1 

Budgetramar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag.  
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2019 ett resultat som 
totalt inte nådde de finansiella målen men som ändå slutade på +99 mnkr vilket 
är 19 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges fastställda budget. De ekonomiska 
resultaten på nämndnivå var dock inte tillfredsställande med ett sammantaget 
negativt resultat jämfört med Kommunbidragen på – 119 mnkr. Att kommunen 
ändå kunnat prestera ett acceptabelt resultat beror främst på realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljningar, förbättrat finansnetto och ett bättre skatteutfall för 
redovisningsåret 2019.        
 

Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till skrivelsen. Alla 
nämnder uppmanas att under resten av året 2020 vakanspröva tjänster och 
endast tillsätta de tjänster som anses nödvändiga. Nämnderna uppmanas även 
att inta en försiktig hållning avseende inköp där endast nödvändigt förväntas 
inhandlas. Syftet är att möta 2021 med så goda budgetförutsättningar som 
möjligt för Borås Stad, se bilaga. 
 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande samt bifall till Ulf 
Olssons (S) förslag. 
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Proposition  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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Roger Cardell 

Tel. 35 70 40 

 

Ekonomiska ramar 2021 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 15 juni 2020 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2021. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2019 ett resultat som totalt inte nådde de 

finansiella målen men som ändå slutade på +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än 

Kommunfullmäktiges fastställda budget. De ekonomiska resultaten på nämndnivå var dock inte 

tillfredsställande med ett sammantaget negativt resultat jämfört med Kommunbidragen på – 119 

mnkr. Att kommunen ändå kunnat prestera ett acceptabelt resultat beror främst på 

realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, förbättrat finansnetto och ett bättre skatteutfall för 

redovisningsåret 2019. 

 

De senaste månaderna med Coronapandemin har inneburit en global konjunkturkollaps med 

exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder 

världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän 

längre fram. Betydande ovisshet råder därför kring vad som väntar framöver. Osäkerheten 

är hög även på kort sikt och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer kring smittspridning och 

vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna och ekonomisk politiska krisinsatser för att 

stötta konjunkturen samt hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin.  

 

Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser 

i nuläget. Den beräkning som SKR gör och ligger till grund för skatteunderlaget åren 

2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och 

konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en 

prognos i vanlig bemärkelse. 

 

Från att ha legat på 4,5 % tillväxt under 2017 och 3,6 % 2018 förväntas skatteunderlaget att öka 

med mer beskedliga 2,2 % under 2019. För 2020 bedöms en mycket stor nedgång av 

skatteunderlaget till endast 0,9 % med en återhämtning i SKR´s osäkra scenario till 3,5 % 2021 

och något högre de nästkommande åren. 
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Borås Stads planeringsmodell 
 

I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i 

början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella 

ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i 

ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir 

inaktuell från start och omarbetningar krävs. 

 

Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti 

och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt 

som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, för att få en så realistisk 

budgetdiskussion som möjligt. 

 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett till-

räckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. Förberedelser och an-

passning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att inte förändringseffek-

ter dröjer till långt in på det nya året. Utgångspunkten är att nämnderna vid en normal 

konjunktur skall kompenseras för pris- och löneökningar för den befintliga verksamheten. I 

rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och äldreomsorgen för 

volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive målgrupper. 

Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. politiska 

satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta tillfälle. I 

svaret till Stadsrevisionen i samband med granskningen av Borås Stads budgetprocess 

framfördes att Kommunstyrelsen tar med sig frågan huruvida rambeslutet även kan innehålla 

viss politisk prioritering mellan verksamheterna och i vilken omfattning. Kommunstyrelsen kan 

se att detta skulle kunna ge nämnderna ett än mer relevant underlag för att planera sin 

verksamhet. I ett pågående arbete inom ”Tillitsresan” diskuteras en del förslag till förändringar 

inom budgetarbetet bl.a. på vilken nivå i organisationen mål och uppdrag kan formuleras och 

beslutas. 

 

Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också givetvis att präglas av 

effekter av Coronautbrottet beroende på hur långvarigt det s.k. nödläget kommer att pågå. Vi 

får förhålla oss till läget och ha en anpassningsbar organisation för de viktiga arbetsuppgifter 

som kommunen tillhandahåller. Viktigt i sammanhanget är att inte tappa greppet över 

ekonomin i varje givet ögonblick. 
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Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad  
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer och svåra tider klara sig relativt väl genom att dra 

ned eller anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

Delårsrapporten per april 2020 prognostiserar, under rådande osäkra omständigheter, ett 

årsresultat för kommunen som helhet på i stort sett 0 mnkr mot budgeterade +80 mnkr.  

Nämndernas ekonomiska resultat liksom förra året visar på stora underskott dock mindre än 

förra året borträknat engångskostnader för sanering av Gässlösaområdet och extraordinära 

kostnader för skyddsutrustning. Ekonomisk kontroll är än viktigare framöver när vi nu går in i 

en period med lägre nivå på skatteunderlagsutvecklingen. 

 

Det ekonomiska läget känns ändå relativt stabilt men helt klart osäkert ut inför 2021. 

Förutsättningarna är en lägre utveckling av skatteintäkterna, hög investeringsnivå, en relativt 

stor RUR och planerade buffertar.  En utmaning redan nu och på lite längre sikt är som tidigare 

nämnts kraven som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. Ramarna för 2021 har lagts 

på en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett relativt svagt resultat historiskt. Med 

utnyttjande av RUR (Resultatutjämningsreserven) når vi ändå inte upp till vårt finansiella mål. 

 

 

Budgetförutsättningar 2021-2023 ur ett makroperspektiv 
 

SKR redovisar att coronapandemin orsakat en konjunkturkollaps både internationellt 

och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också 

skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av 

pandemin. I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas  av aviserade och beslutade 

åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat den senaste tiden. För 2020 visar 

SKR´s scenario en inbromsning till den lägsta ökningstakt vi haft sedan före skattereformen 

1990/91. Orsaken är framförallt att den kraftiga minskningen av arbetade timmar i kombination 

med låga lönehöjningar som innebär att lönesumman beräknas minska. Dessutom räknar SKR 

med att vissa åtgärder för att minska pandemins effekter leder till tillfälligt stora utbetalningar 

av sociala ersättningar framförallt arbetsmarknadsersättningar och tillfällig föräldrapenning. I 

ett osäkert scenario börjar konjunkturåterhämtningen i höst med en återhämtning för antalet 

arbetade timmar. Trots negativ indexering av inkomstanknutna pensioner nästa år bidrar det till 

successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt. Mot slutet av perioden ligger den nära det 

historiska genomsnittet. Tillsammans med den kraftiga inbromsningen. 2019–2020 blir dock 

den ackumulerade effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar ett par procentenheter lägre 

än februariprognosen. 
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De generella statsbidragen har tills dags dato höjts med 12,5 mdr inför 2021 att jämföras med 

hittills aviserade 28,5 mdr under 2020 på grund av coronapandemin. I budgetpropositionen för 

2021 avser regeringen att återkomma i frågan om kommunsektorns behov utöver de tillskott på 

12,5 miljarder som aviserades den 2 april avseende 2021 och kommande år.  

 

 

 
Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 1,3 -4,1 3,3 3,6 3,3 

Sysselsättning -0,3 -3,3 1,8 1,2 1,2 

Öppen arbetslöshet 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6 

KPIF 1,7 0,7 1,0 1,7 2,0 

Skatteunderlag 

exkl regelförändringar 
3,5 1,3 3,3 3,5 3,6 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

3,6 4,4 2,0 3,2 3,1 

 

 

 

För 2021 beräknas skatteunderlaget öka med 3,3 % i en osäker prognos och utifrån en låg nivå 

2020. Det innebär att det finns ett begränsat utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens 

budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar 

eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli måttlig under 

perioden 2022-2023. Detta ställer högre krav på kostnadskontroll då de ekonomiska 

marginalerna blir mindre.  

 

 

Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 
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få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. Då investeringarna förväntas ligga på en relativt hög 

nivå även framöver och med ett sjunkande skatteunderlag kan det finnas anledning att se över 

det finansiella resultatmålet än tydligare kopplat till investeringsvolymen och då även ta hänsyn 

till hela kommunkoncernens lånenivå. 

 

Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2020 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och regioners beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas.  

 

I arbetet med budget 2021 bedömer SKR att skatteunderlaget är på den nivån att det är 

tillämpligt att disponera medel ur RUR. I den senaste prognosen för 2021 bedöms 

skatteunderlaget ligga 0,6 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det kan bli 

aktuellt att ta RUR i anspråk under 2021. Det finansiella resultatet för Borås kan då 

budgetmässigt förstärkas med 31 mnkr. 

 

Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett 

budgeterat finansiellt resultat på +49 mnkr för 2021. Med föreslaget uttag ur RUR som dock ej 

bokförs kan balanskravsresultatet läggas på +80 mnkr. Detta ger då ett resultat som uppgår till 

1,2 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag. Den budgeterade resultatnivån inkl. RUR 

medger en investeringsnivå på ca 500 mnkr om självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. 

 

Nivån för de generella statsbidragen under 2021 är än så länge osäker och hittills lägre än vad 

som lagts ut för 2020. Budgetpropositionen senare i höst får utvisa om det blir ytterligare 

tillskott till kommunsektorn. I detta osäkra läge ger Kommunstyrelsen nämnderna i uppdrag att 

inför höstens budgetarbete redovisa olika nivåer på effektiviseringsåtgärder som underlag 

beroende på hur det ekonomiska läget ser ut senare under året. Varje nämnd/förvaltning skall 

därför i sitt budgetförslag beskriva åtgärder och effekter om den ekonomiska ramen 

minskas med 0,5%, 1,0% respektive 1,5%.  

 

 

För resten av planperioden 2022-2023 är skatteunderlagsutvecklingen osäker men på en 

någorlunda genomsnittlig nivå de senaste tio åren. Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte 

bidra till att vi når våra finansiella mål på egen hand under planperioden trots att kostnadsnivån 

lagts på en klart lägre nivå än de senaste åren. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella 

planen för perioden 2021-2023 ut enligt nedan: 
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 Prog. 2020 2021 2022 2023 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

5,8 

5,3 

 

0,0 

 

2,5 

1,3 

 

0,7 

 

2,9 

 

 

0,9 

 

3,0 

 

 

1,0 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 3 49 66 75 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 105  

(teoretiskt) 

80 82 83 

 

Ramuppräkning 2021 
 

Generellt 

Resultatet för 2021 är budgeterat till 49 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 2020 med 

avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2020 plus förändringar av Kommunbidragen hittills 

under året som skall kvarstå 2021 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,0%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2020.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. 

  

-Övriga kostnader; 1,0%  Bedömd KPIF-utveckling under 2021 från SKR 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

kompenseras med 75 % för Gymnasieskolan. 

 

-Effektiviseringsförslag  Tre nivåer 0,5%, 1,0% och 1,5% skall redovisas. 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret 2021 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar.  I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  
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Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2021. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. Ex. kommer ett utrymme på 12 mnkr att avsättas under åren 2020-2022 för att 

genomföra ”Borås 400 år”. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2021 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2021 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med endast 1,3 % 

jämfört med budgeten för 2020. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna.  

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 600 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper.  

 

Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2019. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2020 års 

beräknade investeringar. Fr.o.m. 2017 har Borås Stad förändrat beräkningsmodellen för de 

interna kapitalkostnaderna som påförs nämnderna. Den reala annuitetsmodellen lämnas till 

förmån för den allmänt rådande metoden med rak avskrivning och nominell ränta på 

återstående restvärde. Internräntan föreslås att sänkas till 1,25 (1,5)% för 2021. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 

föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 

skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 
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Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2021 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen finns ett antal indikatorer 

Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna indikatorer, 

skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller under det 

”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt styr- och 

ledningssystem Stratsys.  

 

 

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 28 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 26 Oktober 

Beslut i Kommunfullmäktige 26 November 

 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inskickas digitalt till Kommunstyrelsens diarium senast den 28 augusti. 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 
 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

 

Ulf Olsson  

 

 

 Roger Cardell 
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§ 85 Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 56, sid B 688) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs.  
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Jan Nilsson (SD), Anders Alftberg (SD), 
Crister Spets (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Kristian Silbvers (SD), Eva 
Eriksson (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverigedemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 

 
Vidare reserverar sig  Ida Legnemark (V), Gabriella Andersson (V), Stefan 
Lindborg (V), Lennart Andreasson (V), Anne Rapinoja (V) och Peter Wiberg 
(V) till förmån för Stefan Lindborgs (V) yrkande.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 217 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs, 
med följande textändring: Under rubriken ”Ansökan och placering”, sidan 3, 
stycke 4:  

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga 
upplysningar, skall plats erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter 
det att ansökan inlämnats. Besked om plats ges, om möjligt, senast en månad 
före placeringsdatum”, se bilaga.  

 

 

Ändras till:  
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”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upp-
lysningar, skall plats erbjudas senast inom 4 månader efter det att ansökan 
inlämnats. Besked om plats ges, om möjligt, senast en månad före placerings-
datum”, se bilaga.   

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för 
yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.  

Förskolenämnden anger att i översynen har reglerna setts över för att 
harmonisera med Borås Stads nuvarande organisation av skolväsendet, 
lagstiftning, samt gällande språklig terminologi. Förslaget har beretts i 
samverkan med stadsjurist vid Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet 
utifrån juridiska aspekter.  

Kommunstyrelsen har inget att invända emot de ändringar som föreslås i Regler 
och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och föreslår därför  
att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet.  

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens beslut om regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 2020-04-24 
 

Yrkanden 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar att förslaget till regler och villkor för förskola 
fritidshem och pedagogisk omsorg antas med ändringen att stycket under 
rubriken ”Uppgiftsskyldighet” på s. 5 ges följande lydelse:  

”Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende 
anställning, studier, inkomst, arbetstid, studietid och ledighet. Barnets vistelsetid 
och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter, kontroller genomförs, se bilaga.  
 
Marie Fridén (M) och Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och dels till 
Stefan Lindborgs (V) alternativa förslag och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
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§ 255 Dnr KS 2020-00212 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontrollplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019.  
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.    
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommun-
styrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2019 års plan.   
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-22 
 

Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att följande text läggs till i skrivelsen ”Kommunstyrelsen uppmanar 
särskilt nämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Miljö och Konsumentnämnden 
att utveckla arbetet med den interna kontrollen”, se bilaga.  
 

Proposition  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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