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1 Inledning 

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 annars 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 41 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per 
år. Mandatfördelning under perioden 2019-2022 är följande: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 23 

Moderata Samlingspartiet 15 

Sverigedemokraterna 11 

Vänsterpartiet 6 

Liberalerna 5 

Centerpartiet 5 

Kristdemokraterna 5 

Miljöpartiet de Gröna 3 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 

72 99 80 67 -13 

Summa intäkter 72 99 80 67 -13 

Personal -4 210 -5 575 -4 508 -4 634 -126 

Lokaler -92 -1 046 -1 065 -1 198 -133 

Material och tjänster -8 076 -8 428 -9 907 -8 452 1 455 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -12 378 -15 049 -15 480 -14 284 1 196 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -12 306 -14 950 -15 400 -14 217 1 183 

Kommunbidrag 13 650 15 100 15 400 15 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

1 344 150 0 1 183 1 183 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

1 344 150 0 1 183 1 183 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Resultatet visar +1 183 tkr som främst kan hänföras till lägre kostnader för representation till följd av 
Coronapandemin. Även utbildningsbidragen till partierna är lägre än budgeterat. Kostnader för 
arvoden, lokaler, teknisk utrustning och framtagande av sammanträdeshandlingar för att kunna 
genomföra digitala möten överstiger budget. 
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2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Sammanträden -6 774 -9 926 -9 255 -8 483 772 

Partistöd -5 532 -5 024 -6 145 -5 734 411 

Summa -12 306 -14 950 -15 400 -14 217 1 183 

2.3 Verksamhetsanalys 

2.3.1 Sammanträden 

 

2.3.2 Partistöd 

Partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) har utbetalats enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
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2.3.3 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgardialog 

Beredningen för medborgarinflytande ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen 
redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Under år 2020 har beredningsgruppen haft åtta 
protokollförda sammanträden. 

I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, därutöver en representant från varje 
parti i Kommunfullmäktige. Under året som gått har KD och C valt om representant. Representant 
från V avsade sig sitt uppdrag i december 2020, varför ingen ny företrädare är tillsatt. 

Ledamöter i beredningen är: 
Per-Olof Höög (S) 
Ulrik Nilsson (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Tom Andersson (MP) 
Anita Spjuth (V) 
Valéria Kant (KD) 
Håkan Eriksson (C) 
Björn Qvarnström (SD) 

Beredningen för medborgarinflytande uppgifter 2020: 
Beredningsgruppen har fått ett utökat uppdrag. Utifrån beslut i Kommunfullmäktigen 2019-12-19 tar 
beredningen över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla demokratifrågor och öka 
dialogen mellan invånare och politiker. Kommunfullmäktiges Beredning för medborgarinflytande ska 
utifrån boråsarens synvinkel bevaka områdena: 

 Demokrati 

 Mänskliga rättigheter 

 Rättssäkerhet 

 Offentlighet 

Beredningen bytte även namn från Beredningen för medborgardialog till Beredningen för 
medborgarinflytande. 

En verksamhetsplan för beredningsgruppen har påbörjats och beräknas kunna fastställas under första 
kvartalet 2021. 

Ett årshjul har tagits fram med aktiviteter inom ramen för mänskliga rättigheter (MR) som 
uppmärksammas offentligt av kommunen. 

Riktlinjerna för Medborgardialog ska revideras. Beredningsgruppen har under året diskuterat att 
riktlinjerna kommer att ingå i det planerade styrdokumentet för mänskliga rättigheter. 

Beredningen vill förenkla och förbättra för invånare att ha kontakt med kommunen, en väg in. Det 
måste finnas enkla vägar för kontakt mellan kommun och medborgare för att åstadkomma goda 
relationer och skapa en grund för demokrati och gemensamt ansvar för samhället. I första hand har 
beredningen valt att titta vidare på hur synpunktshanteringen och e-petition kan bli mer lättillgängliga 
för medborgaren. 
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2.4 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att uppnå de nationella jämställdhetsmålen.   

 Jämn fördelning av makt och inflytande 

 Ekonomisk jämställdhet 

 Jämställd utbildning 

 Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet 

 Jämställd hälsa 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
  

När dessa mål appliceras på kommunal nivå skapar de aktiviteter över hela verksamheten. De tar 
samtidigt vitt skilda former beroende på var i organisationen målen tolkas in i det ordinarie arbetet. 
Redovisningar över jämställdhetsarbetet överlåts till respektive nämnd i årsredovisningen. 

 

3 Konsekvenser av coronaviruset 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Teknisk utrustning -10 

Div tjänster som utskick, datakonsulter, inköp av program/ 
licenser (Teams o voteringssystem) mm 

-197 

Lokalhyra Borås Kongress -107 

Summa -314 

 


