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1 Inledning 

Det kan konstateras att 2020, som konsekvens av Covid-19, har varit ett annorlunda år vilket har 
påverkat förvaltningens arbete på ett genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt 
sidan eller planeras om till följd av pandemin. Fokus har bland annat varit att underlätta för alla 
verksamheter genom att samordna och ta fram rutiner. 

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck även i den kommunala ekonomin. Det har skett en stor 
omställning av verksamheterna, intäkterna minskar, och skatteunderlaget räddas av statliga åtgärder, 
statsbidragen är rekordstora – det är inte lätt att se vart allt detta kommer att ta vägen. Ett starkt resultat 
2020 låg inte inom möjligheternas horisont i våras, men likväl är det ditåt det pekar nu. 
Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effekterna 
av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella år har fört 
med sig. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Det infördes stödåtgärder för de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för information 
och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande mat, 
hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Under året har en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service trätt i kraft. Lagen ställer stora krav 
på att vi som offentlig organisation säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för boras.se och intranätet vilket är två mycket använda digitala 
gränssnitt. Under året har webbplatserna validerats och olika åtgärder för att öka tillgängligheten har 
vidtagits. 

2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker i tät 
samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- och 
klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och starta 
upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Antal gästnätter i Borås. 216 616 225 846 221 000 124 774 

Antal gästnätter i Borås. 

Utfall för jan-dec 2020 är 124 774 belagda bäddar. Jämfört med samma period året innan är detta 
ca 100 000 färre belagda bäddar. 
Utfallet visar på de stora negativa effekter Covid-19 har haft på besöksnäringen som helhet. Det 
procentuella tappet i Borås ligger nära rikssnittet. Hotell har tvingats stänga och därmed har också den 
disponibla kapaciteten minskat. Bedömningen är att besöksnäring är den bransch som snabbast 
påverkades och eventuellt kommer att bli den som återhämtar sig sist. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Under hösten/vintern 2020 har kvalitets-
koordinatorn mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Arbetslivsförvaltningen (ALF) 
tillsammans med en analytiker vid 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS) färdigställt en 
Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck 
som innehåller såväl åtgärder och insatser som 
metodstöd för olika verksamheter mot 
Hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken 
har framställts i nära samverkan med en 
referensgrupp från relevanta verksamheter samt 
en styrgrupp som beslutat om innehållet i 
handboken. Arbetslivsnämnden ska under sitt 
möte i januari 2021 fatta beslut om handboken 
och därefter ska Kommunfullmäktige fatta 
beslut. 

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och 
ska under Q1-21 delges inför politisk beredning. 

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och 
ska under Q1-21 delges inför politisk beredning. 

Kommunstyrelsen ska utreda 
möjligheten att införa RAM-avtal för 
vård- och omsorgsboenden samt 
LSS-boenden. Utredningen ska 
vara färdig under första halvan av 
2020. 

 Genomfört Utredningen är genomförd och är under politisk 
beredning. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Samordningsansvar för arbetet 
med att motverka psykisk ohälsa 
hos barn och unga ska fastställas. 

 Delvis 
genomfört 

Kartläggningen är klar. Frågan kommer tas upp i 
Socialt Hållbart Borås för vidare hantering. 

2.3 Företagandet växer genom samverkan 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Sammanfattande omdöme om 
näringslivsklimatet i Borås Stad. 
Svar på fråga i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät (skala mellan 1 och 6). 

 3,46 3,7 3,5 
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  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 SKL:s öppna jämförelser, 
företagsklimat - Nöjd Kund Index 
(NKI) 

74 72 76 72 

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) 

Utfall avser det värde som kan ses efter tertial 2 2020. Värdet för hela året presenteras först i maj 2021. 

2.4 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Antal nyproducerade lägenheter av 
AB Bostäder 

0 33 118 112 

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder 

Antalet nyproducerade lägenheter under året är en liten avvikelse jämfört med målvärdet. Bolaget 
planerar för flera ny- och ombyggnationer för kommande år, bland annat 144 lägenheter på 
Regementsstaden samt Glesvingen som ska byggas om till studentbostäder. Den långsiktiga 
investeringsplanen visar på flera projekt i närtid. En förutsättning för att dessa projekt ska hålla 
tidplanen är framtagande och godkännande av detaljplaner. 

 

 

 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget behöver anpassas så det ligger i linje 
med översiktsplanen, där fokus ska vara på 
bostadsbyggande i serviceorterna. Strategisk 
plan för Tosseryd, Frufällan och Sparsör är gjord 
och en efterföljande detaljplan för Tosseryd är 
gjord, men överklagad. Uppdrag för nya 
detaljplaner för bostäder i stråken har givits 
under 2020. 

Ett förslag för utveckling av Stora 
torget ska tas fram. 

 Ej genomfört I ett första steg ska inblandade förvaltningar och 
privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna kring 
arbetet är satta kan ett gemensamt förslag 
arbetas fram. Inväntar besked om uppdragets 
intentioner. 
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2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

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

82 82 80 84 

 Antal nyproducerade lägenheter av 
Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus. 

0 0 37 29 

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

Bredbandsstatistik för år 2020 publiceras, som varje år, sannolikt den tredje veckan i mars och avser då 
ett mätdatum som ligger runt den 15/10 föregående år. 
Som utfall för 2020 sätts då dagsläget 15/10 2019. 
 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, 

Sandhultbostäder och Toarpshus. 

Avvikelsen i antalet nyproducerade lägenheter förklaras av förskjutningar i tidsplanen avseende ett 
projekt med 13 lägenheter. Inflyttning planeras till våren 2021. Bolagen planerar för flera projekt för de 
kommande åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors samt Fristad. En förutsättning för 
nyproduktion är framtagande och godkännande av detaljplaner. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Arbetet med 
landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning ska utredas och 
tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Strategisk 
samhällsplanering och Näringslivsenheten har 
tillsammans med politiken utrett och prövat olika 
organisatoriska lösningar. Behoven har 
kartlagts. Utredning har gjorts kring vilka som är 
inblandande i förutsättningarna och den 
konstaterar att detta är komplext med flertalet 
förvaltningar som påverkar möjligheten till 
utveckling på landsbygden. Samordning på 
övergripande nivå behövs likväl som politiska 
beslut kring strategier och program. Arbetet som 
bedrivs och förutsättningarna på landsbygden 
behöver synliggöras. Arbetsgruppen har 
presenterat ett förslag som från januari 2021 är 
under politisk beredning. Ett förslag på 
organisation och strategi tas fram för beslut i KS 
under kvartal två 2021. 

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är under politisk beredning. Uppföljande 
informationsmöte är planerat. Därefter direktiv 
om fortsatt process. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 
ändra reglerna för Bidrag för lokal 
utveckling så att även Ortsråden 
kan söka medel därifrån. 

 Genomfört Ortsråden kan söka. 

Utbyggnadsstrategier för våra 
serviceorter med närområde ska 
tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Digital enkät genomfördes nov-dec 2020. Syftet 
med enkäten är att ta reda på hur invånare med 
kopplingar till orterna ser på dess framtida 
utveckling. Nästa steg i processen är att 
genomföra workshops med nyckelpersoner som 
har kopplingar till de olika orterna. Efter det 
arbetas ett utkast till handling fram och en dialog 
förs med allmänheten och berörda förvaltningar 
kring förslaget innan det går upp för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en cykelstrategi. 

 Delvis 
genomfört 

Har varit på remiss under hösten 2020. 
Förväntas antas under första halvan av 2021. 

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

 Ej genomfört Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter 
har sjunkit under pandemin. Man räknar med 
denna effekt även under 2021 och kommer att 
behöva fortsätta med Coronaanpassad trafik. 
Biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett tillköp 
för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får 
anstå till dess Corona är över och man vet mer 
om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess 
kostnader. 

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden ska 
utredas. 

 Ej genomfört Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter 
har sjunkit under pandemin. Man räknar med 
denna effekt även under 2021 och kommer att 
behöva fortsätta med Coronaanpassad trafik. 
Biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett tillköp 
för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får 
anstå till dess Corona är över och man vet mer 
om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess 
kostnader. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan 
uppnås ska utredas. 

 Ej genomfört Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från 
Trafikplanen som planeras gå ut på remiss 
2021. 

Kommunstyrelsen ska utreda 
införandet av anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger. 

 Genomfört En kalkyl om tillköp för helgtrafik godkändes av 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268. Ett avtal 
med Västtrafik har undertecknats. Trafiken 
innebär resor lördagar och söndag inom fyra 
tidsintervall och startar december 2020. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Pendlingsparkeringar runt staden 
och samåkningsparkeringar ska 
utredas i samarbete med Tekniska 
nämnden, Parkeringsbolaget, 
Västtrafik och Trafikverket. 
Utredningen ska innehålla 
behovsanalys och 
genomförandeplan. 

 Genomfört Behovet av pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar har utretts tillsammans 
med berörda parter. Både pendelparkeringar 
och samåkningsparkeringar iordningställs och 
några befintliga har utökats. Tekniska 
förvaltningen kommer arbeta fortlöpande med 
uppdateringar och genomförande. 

Kommunstyrelsen uppdras att 
genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens 
kollektivtrafik genom stadens 
centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Detta arbete pågår. Det har varit möten 
initierade av politikerna där Västtrafik och 
Nobina har medverkat. 

 
 

2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Saknar underlag med landskapskaraktärsanalys 
som Samhällsbyggnadsnämnden givit sin 
förvaltning i uppdrag att producera. 

En utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar 
ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remissvar har 
inkommit från nämnder och bolag. Genomgång 
av svaren pågår, har blivit försenad på grund av 
Covid-19. Idag byts engångsartiklar i plast ut 
mot mer miljövänliga alternativ i olika 
upphandlingar, exempelvis i upphandlingen av 
Hygien- och städprodukter. 

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa 
klimatpåverkan per portion offentligt 
i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är förberett och kommer att 
genomföras på samtliga skolor inom 
grundskoleförvaltningen samt 
Viskastrandsgymnasiet under 2021. Uppdraget 
har blivit försenat på grund av Coronapandemin. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 
2020 ska Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden har det skett få aktiviteter kring 
just kunskapsöverföringen inom avfallsområdet 
på det internationella planet pga covid-19.  
Information och mail korrespondens har 
förekommit kring ett initiativ kallat CCAC – 
Waste Initiative (CCAC, Climate and Clean Air 
Coalition). www.ccacoalition.org är ett frivilligt 
partnerskap mellan regeringar, mellanstatliga 
organisationer, företag, vetenskapliga 
institutioner och civilsamhällets organisationer 
som har åtagit sig att förbättra luftkvaliteten och 
skydda klimatet genom åtgärder för att minska 
kortlivade klimatföroreningar. Nätverket 
inkluderar hundratals statliga och icke-statliga 
partners och hundratals lokala aktörer som 
bedriver verksamhet inom den ekonomiska 
sektorn. Man har under året erbjudit 
webbseminarier för de som önskar delta. 

Det har startats ett avfallsprojekt kopplat till 
ACTE med mål att samla in goda metoder som 
implementeras i europeiska kommuner när det 
gäller hantering av textilavfall. Borås har en 
betydande roll i kunskapsöverföringen för att 
underlätta de deltagande kommunernas framtida 
val och höja kompetensen om existerande och 
framtida lösningar. 
Arbetet kommer ske i enlighet med riktlinjerna 
och färdplanen som upprättats av Europeiska 
kommissionen. På kommunal nivå ska arbetet 
följa olika insamlingsnivåer och återvinning av 
resurser samt inkludera och arbeta med New 
Green Deal mål. 
Pga Covid-19 har ingen plan kunnat tas fram 
utan arbete utifrån uppdraget har pausats under 
pandemin.  

2.8 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,1 2,8 3 3,1 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,2 1,4 0 0,3 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

- 63 43 58,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Utfallet är endast 0,1 % högre än målvärdet trots den pågående pandemin. Samtliga chefer har 
Coronapandemin som fokusområde men de jobbar också med aktiviteterna i SAM hjulet och 
uppföljning av sjukfrånvaron är genomförd under hösten. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Utfallet är 0,3 % högre än målvärdet. Statistiken är för en hel 12-månaders period (201912 - 202011) så 
här finns redovisade timmar i antal årsarbetare från timavlönade medarbetare inom bemanningsenheten 
administration. Denna verksamhet är flyttad till annan förvaltning from 2020-01-01. Övriga timmar 
kommer från praktikanter från Högskolan som jobbar i verksamheten under sommaren. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Utfallet var högre än målvärdet 2020 men lägre än 2019. Den totala kostnaden för uttaget 
friskvårdsbidrag visar ett snitt per person på de medarbetarna som tagit ut det om 1 518 kr. 
Förvaltningen har pushat för ett högt användande under året men pandemin har medfört att man inte 
kunnat träna på samma sätt som man planerat då begränsningar har införts vad gäller möjligheter till 
träning. 

2.8.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

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

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna och 
nyttorna pågår. Provision finns idag introducerat 
i flertalet avtal och utvärdering av resultatet 
kommer ske under avtalstiden. 

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

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är tänkt 
att säkerställa den organiska tillväxten och 
utvecklingen med rätt bestyckning av roller som 
behövs. I arbetet beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal, för vilket vi har upphandlat ett 
inköpsanalyssystem, vilket i nuläget testas av 
ekonomer på olika förvaltningar. Dock 
konstateras ett behov av utökning av resurser 
för att hantera frågan på ett tillfredsställande 
sätt. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första 
hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad 
gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och vara 
förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas 
över av kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en övergripande 
kalkyl över sina behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier och ser över sina 
förutsättningar. Även arbetet med att skapa en 
policy pågår. Koncerninköp har tilldelats pengar i 
budgeten för 2020 för att finansiera en 
projektanställning gällande uppdraget. 
Koncerninköp tittar på möjligheten att tillfälligt 
använda en konsult för delar av arbetet. 

På grund av rådande Covid-19 pandemi har 
arbetet flyttats fram.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Stödet till första linjens chefer ska 
förstärkas. En plan med tydlig 
struktur för hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med Organisationshälsa ska stödet 
till första linjens chefer förstärkas under 2021. 

Behovet och kostnaden för att även 
erbjuda fria arbetsskor till de 
grupper som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen av behovet och kostnaden för att 
även erbjuda fria arbetsskor till de grupper som 
redan har fria arbetskläder är klar. 

3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Stadsledningskansliet 

3.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 1 731 3 082 3 812 67 577 63 765 

Avgifter och övriga 
intäkter 

90 543 90 906 84 395 112 887 28 492 

Summa intäkter 92 274 93 988 88 207 180 464 92 257 

Personal -132 885 -135 800 -131 300 -136 033 -4 733 

Lokaler -11 464 -12 072 -10 458 -11 791 -1 333 

Material och tjänster -62 803 -94 501 -78 082 -201 347 -123 265 

Kapitalkostnader -7 215 -6 346 -7 212 -7 131 81 

Summa kostnader -214 367 -248 719 -227 052 -356 302 -129 250 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -122 093 -154 731 -138 845 -175 838 -36 993 

Kommunbidrag 119 563 119 405 138 845 138 845 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-2 530 -35 326 0 -36 993 -36 993 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

 15 068  9 361 9 361 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-2 530 -20 258 0 -27 632 -27 632 

Ackumulerat resultat 5 000 5 000    
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Resultatanalys 

Resultatet visar -27,6 mnkr. De öronmärkta poster om 9,4 mnkr som ingår i resultatet är fördelade 
enligt tabell 3.2.1. Kommunfullmäktige har beslutat (KF 2019-11-20 § 261) att Kommunstyrelsen ska 
finansiera sanering och rivning av Gässlösa, vilket under 2020 motsvarar 33,8 mnkr och belastar 
Finansenheten, verksamhet Gässlösa deponi.  Om hänsyn tas till dessa två poster är 
Stadsledningskansliets resultat för 2020 + 6,2 mnkr. I resultatet finns kostnader kopplade till Corona, 
vilka inte är statsbidragsberättigade, om 4,7 mnkr. 

Året har till stor del präglats av Corona och covid-19. Flera aktiviteter har ställts in/ skjutits upp/ 
pausats som t ex Näringslivsdagen, Nationaldagsfirande samt diverse olika kurser, konferenser med 
tillhörande resor och övernattningar. De sistnämnda posterna genererar själva ett resultat om +1,0 
mnkr (2019 -1,8 mnkr). Personal har på olika håll varit engagerade i pandemin vilket medfört 
omstrukturering i ordinarie arbete med t ex lägre projekt- och konsultkostnader i förhållande till budget 
som följd. Under året har förvaltningen haft flera obemannade tjänster, till viss del en följd av 
sjukskrivningar och vård av barn i samband med Corona. I tabell 3.2 kan tyckas att just kostnader för 
personal visar på ett underskott. Detta förklaras, liksom föregående år, av att stora delar av de intäkter 
som redovisas avser täcka just personalrelaterade kostnader. 
Även den negativa avvikelsen vad gäller lokaler kan förklaras med att vissa av dessa kostnader är 
intäktsfinansierade. 

  

3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 4 867 5 595 19 538 

Byggbonus 14 750 8 971 1 114 4 665 

E-handelsstaden 3 000 840 1 007 1 153 

Market Place Borås 7 000 5 482 1 518 0 

Sociala investeringar  313 127 -440 

Summa 54 750 20 473 9 361 24 916 

3.3 Budgetavvikelse 

 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Kommunledning      

Intäkter 42 379 45 351 45 601 54 730 9 129 

Kostnader -173 499 -176 577 -190 112 -198 527 -8 415 

Resultat -131 120 -131 226 -144 511 -143 797 714 
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Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Personaladministration      

Intäkter 12 115 11 690 2 194 10 221 8 027 

Kostnader -11 365 -11 215 -2 794 -10 706 -7 912 

Resultat 750 475 -600 -485 115 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkter 6 16 0 7 7 

Kostnader -12 123 -19 094 -18 266 -18 554 -288 

Resultat -12 117 -19 078 -18 266 -18 547 -281 

Markreserv      

Intäkter 22 785 22 786 25 500 33 801 8 301 

Kostnader -12 578 -36 339 -9 257 -17 725 -8 468 

Resultat 10 207 -13 553 16 243 16 076 -167 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkter 1 724 2 758 3 812 3 541 -271 

Kostnader -2 001 -3 053 -4 112 -3 855 257 

Resultat -277 -295 -300 -314 -14 

Industrimark      

Intäkter 5 950 3 730 3 820 4 000 180 

Kostnader -716 -550 -601 -604 -3 

Resultat 5 234 3 180 3 219 3 396 177 

Bostadsmark      

Intäkter 7 313 7 656 7 280 7 483 203 

Kostnader -530 -337 -360 -337 23 

Resultat 6 783 7 319 6 920 7 146 226 

Vård och omsorg      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 410 -1 410 -1 410 -1 471 -61 

Resultat -1 410 -1 410 -1 410 -1 471 -61 

Övrigt      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -140 -140 -140 -140 0 

Resultat -140 -140 -140 -140 0 

Gässlösa deponi      

Intäkter   0 0 0 

Kostnader   0 -33 782 -33 782 

Resultat   0 -33 782 -33 782 
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Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Coronakostnader /intäkter 
fördelade på verksamheter 
skilda från 
Stadsledningskansliet 

     

Intäkter   0 66 681 66 681 

Kostnader   0 -70 601 -70 601 

Resultat   0 -3 920 -3 920 

Totalt      

Intäkter 92 272 93 987 88 207 180 464 92 257 

Kostnader -214 362 -248 715 -227 052 -356 302 -129 250 

Resultat -122 090 -154 728 -138 845 -175 838 -36 993 

3.4 Verksamhetsanalys 

Kommunfullmäktige har beslutat (KF 2019-11-20 § 261) att Kommunstyrelsen ska finansiera sanering 
och rivning av Gässlösa, vilket under 2020 motsvarar 33,8 mnkr och belastar Finansenheten, 
verksamhet Gässlösa deponi, ansvar Ekonomistyrning. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige (Dnr KS 2020-00546) i september kom avdelningen Koncerninköp 
på Stadsledningskansliet att bli sammanhållande för inköp och därmed Coronarelaterade kostnader. I 
redovisningen har ändå de kostnader som uppstått och de intäkter, i form av bidrag som under 2020 
kommit från Socialstyrelsen, fördelats på de berörda verksamheterna inom Sociala 
omsorgsförvaltningen, Vård- och äldre förvaltningen samt Grundskole- och Förskoleförvaltningarna. 
Därav den särredovisning som syns under rubriken "Coronakostnader/intäkter fördelade på 
verksamheter skilda från Stadsledningskansliet". 

3.4.1 Kommunledning 

3.4.1.1 Gemensam administration 

Verksamheten avser delar av Stadsledningskansliets administrativa kostnader samt förvaltningens 
lokalkostnader. Årets resultat visar +1,6 mnkr, vilken då inkluderar den buffert om 0,6 mnkr som lagts 
2020. Övrigt överskott förklaras av bl.a. lägre kostnader för konsulter och driftentreprenader än 
budgeterat. Bufferten samt övriga verksamheters eventuella överskott går åt till det stora underskottet 
på ansvar Finans, verksamhet Gässlösa deponi, till följd av en icke-budgeterad kostnad för, tidigare 
nämnd, sanering och rivning av Gässlösa. 

Borås Stad arbetar för att främja den lokala utvecklingen i hela kommunen. Lokal utveckling, som 
finansieras genom centralt avsatta medel, bokförs under den gemensamma administrationen. År 2020 
beviljades ansökningar till en total kostnad av ca 1,4 mnkr, till exempelvis anpassning av lokal till lokal 
mötesplats för bland annat barn i Sjömarkenkyrkan, en vandringsled via Rångedala hembygdsförening, 
Framtid Fristad placerar LED-belysning i rondellträd och Dannike IK iordningställer yta för 
affärscontainer. 
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3.4.1.2 Kommunikation 

Kommunikationsavdelningens arbete under 2020 har till stor del handlat om kriskommunikation 
kopplat till coronapandemin. Vi har ställts inför nya utmaningar att nå fram till invånarna i vårt uppdrag 
att med hjälp av kommunikationen skydda dem. 

När den centrala krisledningsstaben i mars gick upp i orange läge, tog kommunikationsavdelningen 
över förvaltningarnas ansvar för kriskommunikationen. Den enorma informationsmängden krävde ett 
nära och strukturerat samarbete mellan ett 20-tal kommunikatörer. Kriskommunikationen har i stort 
bestått av följande delar: 

 Kunskap och medvetandegörande om vad coronaviruset är, hur det sprids och hur man ska 
agera för att spridningen ska minskas. Kommunikation på olika språk har varit en viktig del. 

 Information om hur de kommunala verksamheterna har det. Nedstängningar, ändrade tider, 
ändrade villkor för besök etc. samt utökade och nya tjänster. 

 Information till medarbetare om frågor som rör anställning och Borås Stad som arbetsgivare. 

Även om stora delar av avdelningens planerade arbete skjutits upp eller strukits på grund av 
coronahanteringen så har de mest angelägna av övriga uppgifter genomförts. 

Under 2020 har en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service trätt i kraft. Lagen ställer stora 
krav på att vi som offentlig organisation säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för boras.se och intranätet vilket är två mycket använda digitala 
gränssnitt. Under året har vi validerat webbplatserna och vidtagit olika åtgärder för att öka 
tillgängligheten. 

I samarbete med Kvalitet och utveckling har vi drivit ett pilotprojekt som går ut på att testa vilka 
positiva effekter en chatbot kan ha i form av avlastning för verksamheterna och utökad service till 
invånarna. 

Det strategiska arbetet med att stärka Borås Stad som arbetsgivare gav oss två utmärkelser, Årets 
kommun inom Employer branding och Karriärföretag 2020. 

Studentsamarbetet i staden har intensifierats med bland annat tre arbetsgrupper – Näringsliv och 
arbetsmarknad, Bostäder samt Kultur och nöje – där Borås Stad tillsammans med högskolan, 
studentkåren och Borås Näringsliv lämnat in en ansökan om att bli Årets studentstad. Samarbetet ledde 
till att Borås fick utmärkelsen Årets Studentstad 20/21. Kommunikationsavdelningen har samordnat 
arbetsgrupperna, organiserat ansökan samt projektleder kommunikationen kring Årets Studentstad 
20/21. 

Under året medverkade vi på rekryteringsmässor, men har också utvecklat bättre metoder för digital 
närvaro för vår kompetensförsörjning. Instagram-kontot Kommunkostymen belönades med ett 
designpris. 

Efter tio år med digitala infartsskyltar har vi installerat nya bildskärmar med större möjligheter för att 
med snyggare och mer bildrika budskap lyfta Borås. Ett antal digitala informationsskyltar har även 
tillkommit i stadskärnan. 

Arbetet med Tillitsresan, hur Borås Stad ska gå till ett tillitsbaserat förhållningssätt, har fortsatt om än 
med betydligt lägre intensitet. 

Avdelningen har deltagit i det pågående arbetet att revidera visionen Borås 2025. 

Personaltidningen Saxen har kommit ut tre gånger. Nummer 2 och 3 behandlade i huvudsak 
erfarenheterna av pandemin. 

Tidningen Såklart Borås med en upplaga på runt 55 000 exemplar behandlade i ett 28-sidigt 
temanummer under hösten det förestående 400-årsfirandet av staden. 

Vi har uppdaterat klarspråkshandboken Klart Språk. 
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Kommunikationsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla Borås Stads kommunikations- och 
budskapsplanering, bland annat genom att leda redaktörsråd för boras.se, forum för kommunikatörer 
och en budskapsplaneringsgrupp. 

Under 2020 har Borås Stad genom Kommunstyrelsen haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF 
Elfsborg, Borås Basket, Borås Hockey, Norrby IF, Fristad GoIF, Bergdalens IK och Borås Grand Prix. 
Syftet med samarbetet är att marknadsföra såväl Borås Stad som Borås. 

Kommunikationsavdelningen hade 2020 sju medarbetare. 

3.4.1.3 Ekonomistyrning 

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck i den kommunala ekonomin. Det har skett en stor omställning 
av verksamheterna, intäkterna minskar, och skatteunderlaget räddas av statliga åtgärder, statsbidragen är 
rekordstora – det är inte lätt att se vart allt detta kommer att ta vägen. Ett starkt resultat 2020 låg inte 
inom möjligheternas horisont i våras, men likväl är det ditåt det pekar nu. 
Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effekterna 
av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella år fört med 
sig. 

Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, 
uppföljning, styrning, sekretariat, juridik och strategisk IT. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
kommunens nämnder och bolag utgör grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av 
nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. 
Avdelningen ansvarar också för finansverksamheten med kommunens internbank för bolagen samt 
strategisk IT. Genom verksamhetsekonomen är avdelningen också stöd för hela Stadsledningskansliet i 
budget och uppföljning. Sedan maj 2019 tillhör enheten Sekretariatet med juridik och valkansli 
Ekonomistyrning. Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 
Sekretariatet sköter också sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning 
och Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Juridik ger juridiskt stöd till 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen. 

Budget- och controllerenheten 
Under året har arbetet präglats av den rådande Coronapandemin. Budget- och uppföljningsarbetet har 
till stor del fått ske reaktivt eftersom vi detta år i än högre grad fått lita på att staten skjuter till resurser 
för att kompensera nedgången i ekonomin. Enheten har genomfört ett intensivt arbete under 2020 och 
som vanligt berett ett stort antal ärenden. 
Översyn av kommunens internhyressystem har varit ett viktigt område. Beslut om detta förväntas tas 
under våren 2021. 
Deltagande i arbetet med tillitsbaserad styrning har varit en viktig utvecklingsfråga där enheten deltagit. 
Vilket avtryck det får på budgetprocessen, troligtvis inför 2022, är ännu inte klart. 

Finansenheten 
Finansenheten sköter hantering av finansfrågor i hela kommunkoncernen, lånar upp via egna program 
och Kommuninvest samt vidareutlånar till bolagen genom internbanken. 

Borås Stad har under 2020 behållit sin höga kreditvärdering AA+ hos kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor’s. 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2016 om en förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen och 
under 2020 har bolagsgruppen fortsatt att utveckla ägardialogen med bolagen. 

Enheten har under året arbetat med budget och uppföljningar av Kommunstyrelsens verksamhet samt 
bolagskoncernen. 

Finansenheten visar ett negativt resultat för 2020 motsvarande -33,3 mnkr i förhållande till budget. 
Underskottet förklaras av kostnader för sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av 
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Gässlösa som Kommunfullmäktige beslutade att Kommunstyrelsen skulle finansiera, KF 2019-11-20 § 
261. Totalt beräknas dessa kostnader uppgå till 80 mnkr, 33,8 mnkr belastar 2020 års ekonomiska 
resultat. 

Strategisk IT 
Enheten strategisk IT är ett stöd för förvaltningarna i deras arbete med IT och är även stöd och 
kravställare för Dataservice på Servicekontoret. Delar av Office 365 har använts under pandemin, hit 
hör Teams som möjliggjort ett betydande antal distansmöten för både förtroendevalda och tjänstemän 
under året. En pilot där 150 tjänstepersoner testar hela Office 365 pågår. Utifrån detta har ett ärende 
kring stadens syn på molntjänster beretts. På sikt är detta arbete viktigt för stadens syn på lagring av 
personuppgifter och information på annan plats än i stadens egna datorer. 
 
Arbetet med förvaltningsmodell för IT-system har fortsatt och de tre förvaltningarna inom 
utbildningsklustret har en färdig förvaltningsplan för 2021. Samma sak gäller för Kultur och 
Fritidsklustret. Nu är ca 80% av stadens samlade verksamhet inne i modellen. Arbetet med 
förvaltningsmodellen har kommit så långt att en ny nivå av IT-styrning kan vara önskvärd. Frågan 
diskuteras i IT-styrgrupp av tjänstepersoner och i IT-rådet av förtroendevalda. 
 
Sekretariatet och Juridik 
Sekretariatet har under 2020 arbetat med att genomföra och utveckla en modell för digitala 
sammanträden för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt nämnderna. Därutöver har 
Krisledningsnämndens sammanträden administrerats hos Sekretariatet. 

Juridik har under 2020 handlagt 470 ärenden åt förvaltningar och bolag, en ökning med 34 procent från 
föregående år. 

  

3.4.1.4 Personal och förhandling 

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar normalt huvudsakligen med strategisk personalpolitik, 
övergripande organisationsfrågor och förhandlingsfrågor. Avdelningen arbetar kontinuerligt med 
utveckling inom personalområdet i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
sina anställda goda arbetsvillkor och ger brukare, kunder och medborgare en god service med hög 
kvalitet. 

2020 har varit ett annorlunda år på grund av covid-19 vilket har påverkat avdelningens arbete på ett 
genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av 
pandemin. Fokus har bland annat varit att underlätta för verksamheterna genom att samordna och ta 
fram rutiner. 

Avdelningen har initierat ett antal uppdragsgrupper i syfte att klara den framtida personal- och 
kompetensförsörjningen. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för 
att möta omfattande förändringar inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 

Det strategiska arbetet med uppdragsgrupperna har fortsatt under året men tidvis legat nere på grund 
av pandemin. Flera deltagare har varit direkt berörda av pandemihanteringen och det arbete som har 
skett har fått genomföras utifrån deltagarnas möjligheter. Grupperna har fått ställa om till digitala 
möten och stora delar av handlingsplanerna har fått skjutas fram. Uppdragen är: 

 Att jobba längre 

 Att jobba mer 

 Minska ohälsan 

 Digitalisering 

 Öka anställningsbarheten 
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Kommunstyrelsens strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen innebär att med rätt 
strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheter ska klara sina mål. 

2020 har 360 000 kr betalats ut som stöd för att bidra till vikariekostnad samt litteratur till validering för 
lärare i fritidshem. 

Vid årsskiftet 2019/2020 inleddes samarbete med ny leverantör av företagshälsovård, Avonova. I 
samband med det nya avtalet digitaliserades beställnings- och faktureringsrutiner vilket inneburit att 
HR-funktionerna nu kan ta ett större ansvar. Under 2020 har fokus legat på att implementera det nya 
avtalet och medföljande arbetssätt. Därför har staden inte använt företagshälsovården i samma 
omfattning som normala år. 

Upphandling av chefshandledning, ledningsgruppsutveckling och team-/grupputveckling har pågått 
och slutförs under året. Implementering kommer att ske under första kvartalet 2021. 

Kompetensutveckling av stadens chefer och medarbetare som stöds och samordnas av avdelningen,  
bl.a. genom chefsprogrammet ”Chef- och ledarskap i praktiken” samt chefsförsörjningsprogrammet 
”Framtidens chef” kunde inte genomföras i normal omfattning under 2020 på grund av pandemin. 

Under 2020 har enheten Organisationshälsa fortsatt att screena arbetsplatser med hög eller ökande 
korttidsfrånvaro. Vid årets slut har enheten screenat 50 arbetsplatser i staden. Enheten har också i hög 
grad arbetat med att stötta arbetsplatserna efter screening med att ta fram och arbeta med 
handlingsplaner utifrån screeningens resultat, vilket har inneburit grupputveckling och/eller andra 
insatser. Utifrån pandemins påverkan har enheten också erbjudit och arbetat med individuellt chefsstöd 
och avlastning till grupper som varit extra belastade. 

Borås Stad har under året ansökt om insatser för 2,1 mnkr från Omställningsfonden. Ansökningarna 
har beviljats. Pengarna har använts till att stärka medarbetare eller grupper av medarbetares kompetens 
för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten t.ex. kompetensutveckling kring 
autismspektrumdiagnoser, MI motiverande samtal, instruktörsutbildning i MHFA (Mental Health First 
Aid), validering till barnskötare och stärka enskilda medarbetares kunskap i svenska språket. Medel har 
även gått till medarbetare som fått möjlighet till omställningsstöd för att få kompetens till ny tjänst då 
man inte kan återgå till sin gamla tjänst efter avslutad rehabilitering. 

Resultatet av årets löneöversyn motsvarar 2,8 %. 

Under året har 33 personer fått rekryteringsbonus och lönetillägg för anställda 65+ inom 
svårrekryterade yrkesgrupper har betalats ut till 66 personer. 

750 vakansprövningar har gjorts, vilket är en minskning med 380 vakansprövningar sedan föregående 
år. Det har även behandlats 8 dispensansökningar avseende heltidsbeslutet. 

Inom Medarbetarcentrum har drygt 800 tjänster varit föremål för matchning och närmare 200 personer 
har varit i kontakt med Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller 
grupputvecklingsinsatser av olika slag. 

Pensionsenheten har under 2020 genomfört 229 individuella möten (fysiska och digitala) med 
medarbetare inför en framtida pensionsavgång. På grund av covid-19 har inte de återkommande 
informationstillfällena i stor grupp kunnat genomföras. Planering pågår för att under våren 2021 kunna 
erbjuda ett digitalt informationsmöte för anställda födda 1961 och tidigare. 

Friskvårdsbidrag har betalats ut till 3 698 personer till en kostnad av ca 5,1 mnkr vad gäller hela staden 
och inkluderar 93 personer till en kostnad av 139 tkr på Stadsledningskansliet. 

Borås stad har under året utsetts till en av de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- 
och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma av Karriärföretagen. 

Avdelningen har under året till och från haft tre vakanta tjänster. 
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3.4.1.5 Näringsliv 

Näringsliv är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell 
samordning. 

Coronapandemin har präglat året och ställt oss inför stora utmaningar. Stadens krisorganisation 
aktiverades, vilket innebar omställning i vårt arbete. Flera av oss behövdes i krisledningens 
arbetsgrupper och mycket av verksamheten pausades initialt för att sedan återupptas och i mångt och 
mycket anpassas digitalt. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Vi införde stödåtgärder för att stötta de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för 
information och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande 
mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Trots skakigt år har stora delar av näringslivet utvecklats starkt och förfrågningar på verksamhetsmark 
har aldrig varit större. Drygt 10-tal byggen har färdigställts och påbörjats under året. Arbetet att ta fram 
ytterligare mark har fortsatt, behovet av nya alternativ till Viared och Nordskogen är akut. 

Arbetet att utveckla våra kluster har fortlöpt och följt intentionerna i visionen. Borås ses numera som 
Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil, mode och e-handel. Kunskap om Borås 
som textilt centrum i Europa har stärkts. 

Planer och investeringar för expansion av vårt högteknologiska kluster, med Asta Zero i spetsen, har 
medfört att kompetensområden inom autonomi och bilsäkerhet utvecklats. Vårt unika projekt 
Autofreight för effektivare containertransporter med lägre miljöpåverkan har fått stor uppmärksamhet 
och utvecklats positivt. Likaså citylogistikprojekt Good Goods som är en viktig del av 
stadsutvecklingen. 

Borås runt på 109 dagar 
Som ett steg att skapa ett starkare företagsklimat inleddes 109 företagsbesök för att låta företagare, 
politiker och tjänstepersoner mötas. De var uppskattade och gav intressanta tankar kring hur vi 
tillsammans kan arbete vidare men tvingades till paus pga. Covid-19. 

Näringslivets servicecenter  
Centret, med syfte att ge god och snabb service till företag, har mottagits väl. Särskilt under Covid-19. 
Vi ger råd och stöd till företag, investerare och kommuninvånare samt bevakar olika ärendens 
handläggning i stadens beslutsprocesser och myndighetsutövning. 

Handelsklustret 
Handelsklustret stärks i enlighet med handelsvisionen. I E-handelsstaden Borås, samverkar ca 170 
företag för att stärka stadens e-handelsprofil. Arbetet bedrivs brett, främst inom Nätverk, Kompetens, 
Logistik och Borås digitala framtid. Särskilda insatser har gjorts för att höja branschens attraktionskraft 
som arbetsgivare och traineeprogram startats. 

Textila klustret 
Affärsarenan i Textile Fashion Center, Market Place Borås, med 140 medlemsföretag, är en naturlig 
samlingspunkt för affärer och utveckling inom textil och mode. Flera internationella medlemmar ökar 
det internationella utbytet. 

Borås är ordförande i ACTE (Association des Collectivités Textiles Européennes) och leder den 
europeiska textila utvecklingen framåt. Vi har anordnat en rad internationella möten, kunskapshöjande 
webinars, tävlingar, vidareutvecklat organisationen och stärkt vårt internationella samarbete m.m. 

Landsbygdsutveckling 
Utveckling av företagande och näringsliv på landsbygden stöttas. Det görs främst genom direkt 
rådgivning till företag som vill etablera sig och deltagande i nätverk. Ett uppdrag som arbetats med är 
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att tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt Strategisk samhällsplanering hitta en 
gemensam grund i arbetet som utförs för att stärka landsbygden. Det har resulterat i en 
organisationsmodell och samlad plattform som nu bereds av politiken. 

Samverkan 
Arbetet att stärka internationella kontakter och internationella arbetet genom utbildningsinsatser för 
förtroendevalda och tjänstepersoner har fortsatt. Vi har givit stöd i ansökningsfrågor och bevakat EU-
arbetet. Kunskapsöverföring inom avfall har stort intresse. 

Samarbetet med vår ambassad i Berlin har fortsatt men präglats av Covid-19 och därför genomförts 
digitalt med ”textila” närvaro. 

Samarbetet mellan staden och högskolan är starkt. Vi har jobbat nära Science Park och DO-tank för att 
etablera Borås som centrum för cirkulärt mode och cirkulära affärssystem. Tillsammans med VGR har 
vi deltagit i en förstudie kring Europas spets och kreativa mylla för cirkulär design. Målet är att starta ett 
projekt som bl.a. uppmärksammar Europa på den koncentration av företagande, kunskap och 
forskning som finns i regionen kring textil, resursåtervinning och handel. 

3.4.1.6 Strategisk samhällsplanering 

Avdelningen arbetar brett, från tidiga strategiska utvecklingsidéer till remissyttranden. Vi leder, 
utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, 
infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik. 

Arbetet visar ett underskott för 2020 på 3,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet kan härledas till 
Borås Stads del av finansieringen av projektet som innebär sanering av Viskan som vi har tillsammans 
med Länsstyrelsen (3,1 mnkr) samt ökat behov av konsulttjänster i samband med Trafikplan och 
alternativa stationslägen i Borås. 

Befolkning  
Folkmängden jan-okt ökade mindre än året innan. En ökning med 509 personer ledde till 113 688 
invånare, oktober 2020. Årets tio första månader gav 107 fler födda än döda, 352 som 
invandringsöverskott och 36 som inrikes flyttningsöverskott. Befolkningsprognosen för sista december 
2020 är 114 028, men det är inte troligt att nivån kommer att nås. 

Bostadsmarknaden 
Det råder efterfrågan på bostäder i Borås. Det gäller för flera olika bostadstyper, storlekar och 
upplåtelseformer. Studentlägenheter, stora lägenheter och småhus för familjer samt trygghetsbostäder 
för äldre efterfrågas. Bostadsutvecklingen kan följas i Riktlinjer för bostadsförsörjning, del 2 och 3. 

Infrastruktur  
Trafikplanen anger åtgärder inom transportsystemet som leder till att stadens visioner och mål uppfylls. 
För att hantera en växande befolkning, fler bostäder, fler person- och godstransporter samt fler 
arbetsplatser är arbetet med Trafikplanen en viktig förutsättning. Under året har utredningar, 
trafikmätningar och regelbundna avstämningar genomförts. Parallellt pågår också ett arbete med att ta 
fram en cykelstrategi samt uppdatering av parkeringsdokument. 

Ny järnväg, Göteborg - Borås 
Läget för ny järnväg och station i Borås är ännu inte avgjort. Det kvarstår ett antal korridorer och 
stationslägen. Kommunen förordar ett centralt stationsläge, 35 min restid mellan Borås-Göteborg samt 
en snabb utbyggnad. Trafikverket arbetar med lokaliseringsutredningen för att under 2021 föreslå en 
korridor och stationsläge i Borås. 

ÅVS Viared inklusive Boråstorpet 
Staden har initierat och ansvarar för en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som syftar till att beskriva vilka brister 
som finns i vägnätet i och kring Viared idag och i framtiden. I arbetet prövas olika åtgärder för att 
förbättra trafiksituationen på Viared. 
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Borås Växer Norr 
Syftet med Borås växer norr är att förstärka det redan etablerade samarbetet i stadsutvecklings-frågor 
mellan politiker, fastighetsägare, tjänstepersoner och näringsliv. Ett annat syfte är att få en brett 
förankrad målbild för det norra urbana stråket och dess kringliggande områden. Genom att länka 
samman centrum och Knalleland och styra utvecklingen mot blandstad kan gynnsamma förutsättningar 
skapas för både bostadsmarknadens och handelns utveckling. 

Utbyggnadstrategier för kommunens serviceorter med närområde 
Kommunstyrelsen har uppdraget att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens serviceorter med 
närområde. Arbetet startade under våren 2020 med en processkartläggning och sammanställning av 
befintligt material, platsbesök i orterna och framtagande av utkast till syfte, mål, strategier samt 
dokumentets innehåll. Under nov-dec genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på hur 
invånare med kopplingar till orterna ser på dess framtida utveckling. Under 2021 planeras ett antal 
workshoppar där orterna studeras närmare. Ett utkast till dokument arbetas fram och går ut på remiss 
till allmänheten och berörda nämnder. Dokumentet beräknas antas under 2022. 

Koldioxidbudget 
Under 2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker 
i tät samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- 
och klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och 
starta upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

Avfallsplan 
Sjuhäradskommunerna har beslutat om en gemensam avfallsplan som ersätter de kommunala 
avfallsplanerna. Under året har kommunerna inom Boråsregionen arbetat med att ta fram den nya 
avfallsplanen som ska på remiss i början på 2021. 

Grönområdesplan 
Revideringen av grönområdesplanen har startat. Tillsammans med berörda förvaltningar har vi 
analyserat behovet och hur ett framtida styrdokument bäst ska utformas. Revideringen ska vara färdig 
under 2021. 

Agenda 2030 
Kommunen har deltagit i projekt Glokala Sverige som drivs av FN-förbundet. Samtidigt har 
förvaltningen utarbetat ett förslag till hur arbetet med Agenda 2030 målen kan organiseras och hur det 
kan integreras och stödjas i kommunens befintliga arbete. 

Framtidens kollektivtrafik 
Kommunstyrelsen har under året inlett fullmäktiges uppdrag att genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. Två möten har hållits hittills och 
ett tredje är planerat till januari 2021. I det arbetet fokuseras bl.a. på Södra Torgets framtida användning 
och utformning. 

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad Närtrafik, även på helger. 
Kommunstyrelsen har beslutat att införa Närtrafik även på helger med början dec 2020. Upplägget 
liknar det som idag finns i Bollebygd. 

Sanering av Viskan 
I början av 2020 blev bidragsansökan för sedimentsaneringen i Viskan beviljad av Naturvårdsverket. 
Projektet avser flera delundersökningar som ska genomföras mellan 2020-2023. Projektet syftar till att 
ta fram en skräddarsydd åtgärdsplan inför genomförandefasen. Undersökningarna som ska genomföras 
under förberedelsefasen ska leda till en tillståndsansökan för vattenverksamhet. 
Under år 2020 har projektet genomfört det första av delmomenten – en naturvärdesinventering. 
Återstår bl.a. geotekniska undersökningar och utredningar av muddringsteknik, skyddsåtgärder och 
övertäckningsutformning. En projektorganisation har bildats som även kommer att fortsätta sitt arbete 
under hela genomförandefasen. 
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3.4.1.7 Mark och exploatering 

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och 
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att 
utveckla och förädla mark för bostäder, verksamheter, service, gator, park, natur- och friluftsändamål 
med mera. Uppdraget innebär köp och försäljning av fastigheter, arrende, tomträtter och 
markupplåtelser, kommunala småhustomter samt exploateringsverksamhet för bostads och 
industriområden. 

Mark för verksamheter 
Viktiga händelser under 2020: 

 Viared Västra – ca 70 ha verksamhetsmark har färdigställts till försäljning, under året har en 
tomt sålts, 2 mnkr.  

 Nordskogens industriområde - markarbeten för ytterligare 15 ha tomtmark, ca 40 mnkr, även 
en tomt på östra sidan har sålts, 3 mnkr. 

 Köp av fastigheten Gåshult/Bredared, kommande naturreservat, ca 3 mnkr.  

  Planarbete har påbörjats för nya verksamhetsområden vid Osdal och RV27/41. 

Mark för bostäder 
Intresset för att bygga bostäder i Borås är stort och antalet markanvisningsförfrågningar på kommunal 
mark är fortsatt stor. 
Viktiga händelser under 2020: 

 ca 10 småhustomter har sålts för ca 5,3 mnkr 

  Försäljning av markanvisade områden för bostadsexploatering på Hässleholmen, Bergsäter, 
Byttorp, Björnflokan och Rydboholm om ca 200 lägenheter, ca 40 mnkr 

 Markanvisningsavtal för bostadsexploatering inom bl.a. Norrmalm, Brämhult, Sjöbo, Byttorp 
och Fristad med ett bostadsinnehåll om ca 800 lägenheter. Planuppdrag har givits och flera 
planprocesser har påbörjats. 

Markupplåtelser och förvaltning 
Förvaltning av kommunens mark och fastigheter utförs i huvudsak av Tekniska förvaltningen 
respektive Lokalförsörjningsförvaltningen eller via olika nyttjanderättsupplåtelser. 
Viktiga händelser under 2020: 

 Försäljningen av tomträtter och arrendetomter för småhus har fortsatt enligt budgetmål och det 
totala antalet tomträtter minskar efterhand samt därmed även tomträttsintäkterna. 

 Markupplåtelser för kommunala behov (ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar) och för 
kommunala bolags behov (ex. elnätstationer, pumpstationer) inventeras och karteras. Målet är 
att interna arrendeavtal ska tecknas för respektive objekt. 

3.4.1.8 Kvalitet och utveckling 

Avdelningen består av Kvalitet och utveckling, Administrativa enheten och Stadsarkivet. 

Avdelningen arbetar i huvudsak med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, 
hållbar utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, äldre- och elevombud, 
valfrihetssystem, kommunövergripande kost och lokalvård samt ärendeberedning till 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Borås Stadshus AB. 

Avdelningen ger administrativt stöd till Kommunfullmäktiges beredning för medborgarinflytande, 
pensionärsrådet och funktionshinderrådet. 

Totalt genererar avdelningen ett överskott på totalt 770 tkr. Stadsarkivet och Administrativa enheten 
visar på ett överskott vad gäller personal och tjänster om respektive 365 tkr och 310 tkr. Kvalitet och 
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utveckling visar ett utfall som matchar budget. 

Barns och ungas perspektiv 
Avdelningens arbete handlar främst om att samordna och driva utvecklingsfrågor, detta har av naturliga 
skäl fått stå tillbaka under året. De systematiska demokratiutbildningarna har påbörjats men kräver 
fortsatt utveckling. Strukturen för ungdomsrådet har inte kunnat revideras då detta måste ske 
tillsammans med unga. Borås Stads organisation behöver fortsatt stöd i att utveckla MR-arbete där det 
barnrättsliga arbetet ingår. 

Mänskliga rättigheter 
Det har hållits förvaltningsövergripande grundutbildning om mänskliga rättigheter, även 
arbetsmiljöutbildningen har vidgats att innehålla en halvdagsutbildning om ämnet. Ett nyhetsbrev om 
stadens arbete med mänskliga rättigheter finns idag för de som lever och verkar i Borås. Syftet med 
nyhetsbrevet är att visa upp goda exempel och öka kunskapsnivån inom området. 

Arbete har genomförts för att synliggöra diskriminerande normer och utveckla praktiska verktyg som 
kan användas för att aktivt arbeta med icke-diskriminering och mänskliga rättigheter. 

Brukar och medborgarundersökningar 
Borås Stads förvaltningar genomför regelbundet brukarundersökningar inom flera verksamheter. 
Staden deltar även i SKR:s undersökningar Insikt, som mäter näringslivsklimatet, i Kritik på teknik, 
som handlar om gator, vägar och renhållning, i Kommunens Kvalitet i Korthet samt i Statistiska 
centralbyrån, SCB:s, medborgarundersökning 

Återkopplingen av resultaten till brukare och medborgare sker på olika sätt. En del av resultaten 
återkopplas direkt till brukarna, andra redovisas i Jämförelsetjänsten eller presenteras på Borås Stads 
webbplats. 

Äldreombudet 
På grund av restriktionerna för riskgruppen 70+ har inte ombudet deltagit i evenemang, inte heller 
besökt olika pensionärsföreningar, mötesplatser och andra organisationer. En stor del av tiden har i 
stället lagts till Stödlinjen, en förvaltningsövergripande samordnande telefonlinje som försöker 
underlätta för boråsare i riskgruppen med bl.a. matinköp och apoteksärenden. Telefonkontakterna har 
ökat under året, framförallt med stödsamtal för personer som lider av ensamhet och oro. 

En arbetsgrupp för Förebyggande information har tillsatts bestående av representanter för 
pensionärsföreningarna, funktionshinderföreningarna och av tjänstepersoner från berörda 
förvaltningar. Tillsammans har arbetet påbörjats, men eftersom flera av personerna tillhör riskgrupper 
har arbetet skjutits upp. Arbetet fortsätter digitalt och räknas vara klart under våren 2021. 

Elevombudet 
Under året har ärendena till elevombudet ökat. Det i sin tur innebär fler kontakter med såväl 
vårdnadshavare som representanter från skolorna. Elevombudet deltar även i större utsträckning som 
stöd åt vårdnadshavare på möten med skolor och samverkansmöten. Arbetet fortsätter med att aktivt 
hålla kontakt med förvaltningar och organisationer i regionen som arbetar med barn och unga, detta för 
att skapa förutsättningar att gemensamt kunna stötta elever och vårdnadshavare. 

Kommunövergripande kost- och lokalvård 
Både vad gäller kost och lokalvård har fortsatt fokus under året varit att utveckla metoder för ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Arbetet har bland annat bestått av upphandling, uppföljning och 
samordning av avtal, arbetet med KRAV-certifiering, kvalitetssäkring och utbildning/information har 
fortgått. Verksamheten har också varit delaktig i flera byggprocesser för att säkerställa att kost- och 
lokalvårdsfrågorna planeras på ett effektivt sätt. 

Digitalisering 
Under 2020 har arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster fortsatt. Processkartläggning av 
tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster har skett utifrån hela stadens 
perspektiv. Support- och utvecklingsfunktionen för Borås Stads e-tjänster har haft en ökad belastning i 
samband med att fler tjänster producerats. 
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Stadsarkivet 
Under året har Stadsarkivet stöttat förvaltningarna i deras arbete med informationsförvaltning, bland 
annat när det gäller dokumenthanteringsplaner. Förvaltningarna har även fått råd och stöd när det gäller 
upphandling av nya ärendehanteringssystem och leveranser till e-arkivet. 

Administrativa enheten 
Enheten är administrativt stöd åt Stadsledningskansliet och ansvarar för Kommunstyrelsens diarium, 
sammanträdeshandlingar, fakturahantering m.m. 

Översyn och förbättringsåtgärder i ärendehanteringsprocessen är ett pågående arbete. 

3.4.1.9 Koncerninköp 

Koncerninköps verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar, externa 
upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och 
externa kunder. Under året har Koncerninköp genomfört utbildningsinsatser inom E-handel, 100 
utbildade, och direktupphandling, 34 utbildade. 

Året 2020 har inneburit ett speciellt och annorlunda arbete. Det har i stor utsträckning påverkats av 
Covid-19 pandemin. Arbetet har inneburit en stor andel distansarbete och flera medarbetare har lagt 
delar av sin arbetstid på att säkerställa tillgången till skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter. 

Koncerninköp har genom digitala forum 2020 träffat förvaltningar, bolagschefer, inköpssamordnare 
och politiker. Målsättningen är att skapa en bättre förståelse mellan verksamheterna och säkerställa att 
det finns en grundläggande struktur i förvaltningarna och bolagens upphandlings/inköpsarbete. Under 
året har Koncerninköp infört digitala utbildningar inom både E-handel och direktupphandling med 
anledning av Covid-19. 

En förändring av hur vi debiterar internt och externt pågår. Målsättningen är att fördela 
upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer och att långsiktigt bli självfinansierade. 
Arbetet med socialt hänsynstagande i upphandlingar pågår med hjälp av resurser från 
Arbetslivsförvaltningen och flera projekt har genomförts. 
Arbetet med att utreda cirkulär ekonomi inom inventarier/möbler pågår. På grund av vakant tjänst 
samt den rådande pandemin har arbetet fått förflyttas till 2021. 
Under året har avdelningen genomfört Fairtradeambassadörsutbildning. Koncerninköp arbetar med att 
införa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar där det är lämpligt. 
Året har inneburit att flera flöden införts på distributionscentralen, bland annat har livsmedel utökats 
med färsk fisk samt ett antal avtal för förbrukningsmaterial. 
Koncerninköp har under 2020 ökat antalet avtalscontrollers samt inköp av system som ska hjälpa till 
med uppföljningen av avtal och leverantörer. 

Koncerninköp arbetar för att motverka att oseriösa leverantörer får del av kommunala 
upphandlingskontrakt genom att kontrollera leverantörerna såväl under upphandlingen som under 
avtalstiden. Granskningen genomförs i samarbete med CKS och Redovisningsservice. 

Inflödet av upphandlingsuppdrag samt ärendenas komplexitet har lett till en ökad arbetsbelastning 
vilket i sin tur påverkat verksamheten. Koncerninköp har varit behjälpliga vid flertalet viktiga 
upphandlingar med kort framförhållning vilket medfört förseningar av andra uppdrag. Prognosen pekar 
mot att antalet upphandlingsärenden är på väg uppåt. 

Avdelningens ingående balans 2020 var 0 kr och utgående balans blev – 2,9 mnkr, varav 4,0 mnkr är 
relaterat till inköp till Borås Stads krislager avseende Covid-19. Vid en avräkning av kostnaderna för 
Covid-19 blev utgående balans för avdelningen + 1,1 miljoner kr. 
Upphandlingsenheten visar ett positivt resultat som en konsekvens av Covid-19 bland annat genom 
färre genomförda utbildningar, resor och inställd konferens som avdelningen skulle ha arrangerat i 
november. 
E-handeln har ett positivt resultat vilket kan härledas till en omorganisation på avdelningen som har 
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inneburit att viss utveckling har uteblivit och därmed medfört minskade utgifter. Distributionscentralen 
är i drift och har haft ett överskott, vilket kommer att fördelas tillbaka till förvaltningarna under början 
av 2021. 
Hållbarhet har ett positivt resultat med anledning av att inte tjänsterna varit fullt tillsatta under året. 

Statistik i Compare visar för 2020 att Borås förvaltningar och bolag har köpt 42,2% (2019 
41,7%, 2018 37,9%) ekologiska produkter varav 25,1% (2019 25%, 2018 25%) är KRAV-märkta. 
Andelen Svekologiska (svenska och ekologiska) produkter är 27,7% (2019 27%, 2018 22%). Styrning 
genom e-handel har medfört att livsmedelsinköpen utanför avtal minskat till 6,4% 2020 (11% 2019, 9% 
2018, 13% 2017). 

Under året har upphandlingar med följande attribut företagits: tillgänglighet, miljö, arbetsvillkor och 
socialt hänsynstagande. 2020 fortsatte Borås Stad att vara delaktiga i Hållbarhetskollen genom SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner) för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar. 

3.4.1.10 Centrum för kunskap och säkerhet 

Avdelningens uppdrag är att motverka och förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och 
korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. CKS ska strategiskt och långsiktigt förebygga, 
förhindra och upptäcka organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i 
nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. Det ska göras genom att stödja och driva 
interna, externa nätverk och samarbeten. 

Avdelningen ska dessutom övergripande ansvara för kommunens säkerhets- och försäkringsfrågor samt 
för krisberedskap och civilt försvar. CKS ansvarar även för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad. 

CKS är organiserat i tre inriktningar, Kunskap, Oegentligheter och korruption och i en Säkerhetsenhet. 
Rekryteringen av två utredare till kunskapsinriktningen och en krisberedskapssamordnare till 
Säkerhetsenheten i mitten av 2019 innebar att det strukturerade och långsiktiga arbetet mot organiserad 
brottslighet, oegentligheter och korruption samt krisberedskap kunde påbörjas. 

Sedan i mars 2020 har i stort sett hela avdelningen varit involverade och engagerade dels i den centrala 
krisledningsstaben men även för att ge stöd till i förvaltningarnas och bolagens krishantering mot 
Covid-19. Avdelningschefen har allt sedan mars 2020 varit tillika stabschef i den centrala 
krisledningsstaben. Detta har inneburit mycket begränsade möjligheter för det strukturerade arbetet 
mot organiserad brottslighet under 2020. 

Borås varit utsatt för en mängd grova våldsbrott under 2020 vilka genererats från främst de kriminella 
nätverken. Händelserna skapar otrygghet för både invånarna och i våra verksamheter vilket inneburit 
att det förebyggande och trygghetsskapande arbetet har, förutom pandemin, prioriterats av avdelningen. 

En föränderlig omvärld och samhällsutvecklingen nationellt, regionalt och lokalt innebär utmaningar 
inom många områden och för många aktörer i vårt samhälle, inte minst för kommuner. Olika former av 
kriminalitet, utnyttjande av välfärdssystem, segregation och utanförskap påverkar lokalsamhället. För att 
motverka detta krävs bland annat ett samlat och systematiskt förebyggande arbete i kommunen. På 
vilket sätt den pågående pandemin kommer att påverka vårt samhälle och det förebyggande arbetet på 
kort och lång sikt är svårt att förutse. 

Kunskapsinriktningen och inriktningen Oegentligheter och korruption 
I kunskapsinriktningen arbetar vi för att förhindra och förebygga att kriminell verksamhet tar sig in i 
Borås Stads olika verksamheter och att upptäcka om det trots allt sker. Under början av 2020 har det 
strukturerade arbetet mot den organiserade brottsligheten fortsatt och varit främst inriktat på 
förebyggande åtgärder mot att kommunens skattemedel utnyttjas felaktigt. Vidare har det förebyggande 
arbetet mot oegentligheter och korruption nu etablerats genom bland annat det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt via utbildnings- och informationsinsatser till förvaltningar och bolag. Den 
kompetens som CKS utredare besitter innebär även andra utredningsuppdrag som prioriterats under 
början av 2020. Däribland har två utredare avdelats som stöd till HR-avdelningen i en 
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arbetsmiljöutredning vid ett av kommunens bolag. Dessutom har Kunskapsinriktningen deltagit i 
särskilda utrednings- och förebyggande insatser inom främst gymnasie- och grundskoleförvaltningarna. 

Sedan början av mars 2020 har två utredare ansvarat för lägesbildsarbetet i den centrala 
krisledningsstaben. Under början av 2021 kommer utredarna att frigöras från lägesbilds- och 
stabsarbetet för att fortsätta med det strukturerade och långsiktiga arbetet mot den organiserade 
brottsligheten. Det som kommer att prioriteras är arbetet med att ta fram ett förslag om 
avhopparverksamhet för Borås stad vilket beslutats i Kommunfullmäktige samt att bereda ärenden till 
den politiska styrgruppen mot organiserade brottslighet som bildats under slutet av 2020. 

Under 2020 har CKS fortsatt det framgångsrika arbetet mot våldsbejakande extremism och redovisat 
Borås Stads plan mot våldsbejakande extremism till Kommunstyrelsen. Det har identifierats nya 
områden och inriktningar genom arbetet med planen vilket är under analys och bearbetning. Även 
denna inriktning är påverkad av arbetet med pandemin men målet är att under första delen av 2021 
presentera förslag på en reviderad plan mot våldsbejakande extremism för Borås Stad. 

Under 2020 har analytiker vid CKS tillsammans med koordinatorn mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Arbetslivsförvaltningen färdigställt Borås Stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Planen skall beslutas om under januari 2021 och CKS har ett strategiskt uppdrag inom området. 

Under 2020 har samverkan och samarbetet med Lokalpolisområde Borås ytterligare utvecklats och 
effektiviserats, både på kommunpolisnivå och ledningsnivå i lokalpolisområdet. 

CKS Säkerhetsenhet 
Enheten ansvarar för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt krisberedskap och civilt 
försvar. Uppdraget är att samordna, följa upp och utveckla säkerhets- och krisberedskapsarbetet i 
kommunen samt vara stöd och hjälp i förvaltningarnas säkerhets- och krisberedskapsarbete vilket 
främst sker inom följande områden; Systematiskt säkerhet- och brandskyddsarbete, hot och våld, 
teknisk säkerhet, evenemangssäkerhet och krisberedskap/civilt försvar. 

Enhetschefen, krisberedskapssamordnare och ansvarig för civilt försvar har sedan i mars 2020 varit 
engagerade i stabsarbetet i den centrala krisledningen. Säkerhetssamordnarna har deltagit i 
förvaltningarnas krisorganisationer mot pandemin. Trots detta har arbetet med att strukturera och 
förankra kommunens säkerhets- och krisberedskap avseende roll och ansvarsfördelning mellan CKS 
och förvaltningarna fortsatt. Under första delen av 2021 ska detta arbete vara klart. 

Under 2020 har förvaltningarnas behov av stöd markant ökat, speciellt inom området hot och våld i 
verksamheterna men även kring specifika säkerhetsfrågor. Under 2021 planeras för både riktade och 
generella förebyggande åtgärder för att minska risken för hot och våld i kommunens verksamheter. 

Översynen av avtal vad gäller säkerhets- och bevakningstjänster har slutförts under 2020 tillsammans 
med Koncerninköp och kommer att redovisas särskilt. Säkerhets- och bevakningstjänster ska 
upphandlas under 2021 vilket möjliggör eventuella nya metoder och strukturer för bevakningstjänster 
som upphandlas. 

Tjänstekort är en viktig del i det generella säkerhetsarbetet i kommunen. Tjänstekortsteamet är 2020 
etablerat och det har inneburit en markant effektivisering och säkerhetshöjning inom flera områden. 

Krisberedskap/civilt försvar 
Krisberedskapsarbetet har under 2020 varit i fokus genom pandemin. Allt sedan den 12 mars 2020 har 
den centrala krisledningen varit aktiverad och ca 165 stabsgenomgångar har genomförts. Ansvariga för 
krisberedskap och civilt försvar har haft funktioner i staben. Under början av 2020 hade utbildningar 
för det ”nya” stabsarbete planerats eftersom kommunen inte tidigare haft ett strukturerat stabsarbete 
enligt gängse metoder. Utbildningarna har dock fått skjutas upp på grund av Covid-19 och staben har 
på ett förtjänstfullt sätt arbetat genom ”learning by doing”. En utvärdering av stabsarbetet har 
genomförts och kommer att ligga till grund för den utbildning som ska genomföras, förhoppningsvis 
under 2021. 

Samtidigt som stabsarbetet pågått har dels kommunens Risk och sårbarhetsanalys (RSA) redovisats till 
kommunfullmäktige samt arbetet med Styrel, som reglerar och prioriterar vid elbortfall, påbörjats och 
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kommer att slutföras under 2021. 

CKS har fått i uppdrag att utreda vilken roll Servicekontoret skall ha i krisberedskapsarbete, en 
utredning som ska påbörjas under början av 2021 och som ska genomföras i nära samverkan med 
förvaltningen och Servicenämnden. 

Arbetet med civilt försvar har på grund av pandemin inte utvecklats ytterligare under 2020. Planerade 
övningar, både lokala och regionala har ställts in. Dock har krisberedskapsarbetet inneburit en viss 
kunskapshöjning och samverkansfördelar även i arbetet med civilt försvar. Under 2021 kommer arbetet 
med att bygga upp det civila försvaret att intensifieras under förutsättning att pandemin är över. 

Säkerhetsskydd 
Avdelningschefen vid CKS är efter beslut i Kommunstyrelsen säkerhetsskyddschef för Borås Stad och 
dess bolag i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Säkerhetsskydd avser skydd mot brott som 
kan hota Sveriges säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet samt skydd mot 
terrorism. Under 2020 har säkerhetsskyddsanalysen påbörjats och beräknas vara klar under första delen 
av 2021. 

3.4.2 Personaladministration 

Kompetens 
De flesta kurser och utbildningar har fått ställas in eller göras om till digitala utbildningar. 
Dialogforum våren 2020 ställdes in och chefsdagen 1 december kortades ner och blev helt digital. 

Fackliga företrädare  
Av de fackliga företrädarna arbetar 6,5 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotparter till 
Kommunstyrelsen. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna. 

3.4.3 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, de politiska sekreterarna, Kommunstyrelsens 
beslutssammanträden samt övriga sammanträden. Här ingår även övrigt administrativt stöd till 
kommunalråd och Kommunstyrelsens gruppledare. 
 

3.4.4 Markreserv 

Verksamheten omfattar intäkter och kostnader från upplåtelser av kommunal mark (s.k. markreserv). 
Intäkterna på 33,8 mnkr avser arrenden för ex. jordbruk, tekniska anläggningar samt kommunens 
idrottsanläggningar och skolor. Kostnaderna om 17,7 mnkr innefattar kapitalkostnader, fastighetsskatt, 
lantmäteriärenden, rivningar och fastighetsvärderingar. 

3.4.5 Totalförsvar och samhällsskydd 

Tjänsteman i beredskap (TiB), som är en viktig del i krisberedskapsarbetet, är implementerad i Borås 
stad. Under 2020 och 2021 kommer, under förutsättning att pandemin avtar, CKS arbete mot 
organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, det generella säkerhetsarbetet samt 
krisberedskap/civilt förvar och säkerhetsskyddsarbetet att utgöra en bra grund och förutsättning för 
samhällsskydd och för totalförsvaret. 
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3.4.6 Industrimark 

Verksamheten omfattar tomträtter för flerbostadshus och industri samt arrende för 
Hälleredsanläggningen. För fordonsanläggningen i Hällered är kapitalkostnaden högre än 
arrendeintäkten. 

3.4.7 Bostadsmark 

Verksamheten omfattar tomträttsupplåtelse och arrenden för bostadsändamål. Under 2020 har 47 
tomträtter sålts samt en arrendetomt till ett sammanlagt belopp av ca 26,9 mnkr. Intäkterna av 
tomträttsavgälder och arrenden kommer därmed att minska framöver. 

3.4.8 Vård och omsorg 

FoU Sjuhärad Välfärd bedriver FoU-arbete inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor 
inom det kommunala ansvarsområdet. Finansieringen bygger på 13 kronor per kommuninvånare och 
år, vilket innebar ca 1,5 mnkr för Borås Stads del för 2020. 

3.4.9 Övrigt 

Blå stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva 
jourverksamhet. 

3.5 Verksamheten 2020 

Under året har CKS samverkan med polisen vad gäller det förebyggande arbetet mot organiserad 
brottslighet ytterligare stärkts. Detta genom ett nära samarbete kring de grova våldsyttringar som skett i 
Borås utifrån en långvarig konflikt mellan de kriminella nätverken. Denna samverkan har medfört att 
olika former av trygghetsskapande och förebyggande åtgärder har genomförts och kommer att 
genomföras. Samverkan har också utvecklats genom bildandet av ett antal fokusgrupper där polis, CKS 
och IFO deltar i syfte att fånga upp tidiga signaler om rekrytering till den organiserade brottsligheten. 
CKS avdelningschef ingår också som stöd i den politiska styrgrupp mot organiserad brottslighet som 
inrättats med anledning av de grova våldsdåden i Borås. 

Under 2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker 
i tät samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- 
och klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och 
starta upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till hur arbetet med Agenda 2030 målen kan organiseras och hur 
det kan integreras och stödjas i kommunens befintliga arbete. Kommunen har deltagit i projekt Glokala 
Sverige som drivs av FN-förbundet. 

De kommunala bostadsbolagen arbetar med uppgiften att bygga fler trygghetsboenden och flera är på 
gång som ska vara färdigställda inom de närmsta åren. Det har nyligen startats upp ett projekt i 
Viskafors, ”Friskafors”, bestående av 30 lägenheter och där det i direkt anslutning finns lokaler för 
mötesplatser för seniorer och aktivitetsvärd. Inflyttning planeras till 2022-2023. 
I centralorten pågår produktion av 48 trygghetsbostäder på Regementsstaden, Kasernen 2, som 
planeras bli klara hösten 2022. Dessutom planeras för ca 60 trygghetsbostäder på Kyrkvägen i Brämhult 
under 2022-2023. 
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I Fristad planeras för 29 trygghetsbostäder. Projektet är ett gemensamt projekt med annan part där det 
totalt kommer innebära 117 nya lägenheter på orten. Planen är att komma igång med byggnationen 
innan sommaren. 

3.6 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsens arbete för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning fortlöper. 
Arbetet med jämställdhet utvecklas kontinuerligt och jämställdhetsintegrering som strategi ska 
användas. 
Organisatoriskt delas jämställdhetsarbetet i ett externt medborgarperspektiv och ett internt 
arbetsgivarperspektiv. Medborgarperspektivet är sedan den nyinrättade MR-funktionen förlagd till 
kvalitet och utveckling medan ansvaret för arbetsgivarperspektivet ligger kvar på personal och 
förhandling. 
Ett jämställdhetsperspektiv ingår i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen. Personal och 
förhandling leder ett antal förvaltningsövergripande arbetsgrupper utifrån uppdrag i den 
personalekonomiska redovisningen. Olika beslut i olika skeenden i livet har betydelse för varje 
medarbetare både på kort och lång sikt. Hur deltidsarbete och fördelning av föräldraledighet mellan 
könen påverkar och synliggörs vid uttag av pension. Att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö 
som möjliggör att fler vill arbeta mer och längre är centralt i arbetsgivarperspektivet 
För att upprätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning gör Borås Stad 
årligen en lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Kartläggning görs inom både lika och likvärdiga arbeten. Eventuella skillnader 
analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. 
Personal och förhandling leder utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att säkra en icke 
diskriminerande rekryteringsprocess. 
För att visa att Borås Stad är en arbetsgivare som är öppen och tillgänglig för alla har Personal och 
förhandlings arbete med employer branding en inriktning mot bland annat kön och etnicitet. 

I arbetsmiljöarbetet möts både arbetsmiljölag och diskrimineringslag och de aktiva åtgärder som 
arbetsgivaren behöver arbeta med inom dessa områden. Personal och förhandling utbildar chefer och 
skyddsombud inom arbetsmiljö och samverkan. En modul i utbildningen har inriktningen jämställdhet 
och mänskliga rättigheter. SAM-kalendern i Stratsys ger ett stöd i det praktiska arbetet med bland annat 
HBTQIA, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Kvalitet och Utveckling ansvarar för det 
strategiska arbetet med mänskliga rättigheter. 

Inför Borås Stads medverkan i Borås Pride samarbetade kommunikationsavdelningen, kvalitet och 
utveckling samt personal och förhandling. På grund av covid-19 blev det inte aktuellt med något 
deltagande. 

I Centrum för kunskap och säkerhets uppdrag ingår det att arbeta strategiskt med att förebygga och 
motverka våldsbejakande extremism samt hedersrelaterad våld och förtryck. Särskilt fokus läggs där på 
jämställdhet och genusperspektiv kopplat till både vad gäller offer och förövare. 

På Strategisk samhällsplanering läggs ett jämställdhetsperspektiv på både strategisk samhällsplanering, 
trafikplanering och kommunens klimatarbete. Samhällsplanering har även fått uppdraget att utreda hur 
Borås ska arbeta med Agenda 2030. Agenda 2030 är ett gemensamt måldokument för hela världen 
framtaget av FN för att lösa klimatkrisen och förverkliga de mänskliga rättigheterna. 
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4 Nämndens verksamhet 2 

4.1 Kommungemensam verksamhet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 

4 872 0 1 005 1 005 

Summa intäkter 4 872 0 1 005 1 005 

Personal      

Lokaler -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Material och tjänster -113 891 -118 433 -120 839 -121 545 -706 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -116 072 -120 609 -123 050 -123 756 -706 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -116 068 -119 737 -123 050 -122 751 299 

Kommunbidrag 114 000 118 100 123 050 123 050 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-2 068 -1 637 0 299 299 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-2 068 -1 637 0 299 299 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Nettokostnaden för den kommungemensamma verksamheten uppgick till 122,8 mnkr, vilket var 0,3 
mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader till 
Västtrafik som även till viss del täcker högre kostnader för räddningstjänsten och STIM. 
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4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnad 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Övrig gemensam 
verksamhet (STIM o SAMI) 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -116 -444 -116 -473 -357 

Resultat -116 -444 -116 -473 -357 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer 

     

Intäkter 0 867 0 1 000 1 000 

Kostnader -17 923 -19 071 -18 302 -19 031 -729 

Resultat -17 923 -18 204 -18 302 -18 031 271 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Resultat -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Räddningstjänst      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -81 975 -84 243 -87 491 -87 754 -263 

Resultat -81 975 -84 243 -87 491 -87 754 -263 

Kommunikationer      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -13 877 -14 675 -14 930 -14 287 643 

Resultat -13 877 -14 675 -14 930 -14 287 643 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkter 4 5 0 5 5 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 4 5 0 5 5 

Totalt      

Intäkter 4 872 0 1 005 1 005 

Kostnader -116 072 -120 609 -123 050 -123 756 -706 

Resultat -116 068 -119 737 -123 050 -122 751 299 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Övrig gemensam verksamhet 

Kostnaderna för STIM och SAMI blev runt 0,4 mnkr högre än budget då kostnaderna fastställdes efter 
budgeten för 2020. 

4.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer 

Utfallet uppgick till 18,0 mnkr och består av bidrag till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 3,2 
mnkr, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 8,8 mnkr samt Navet 6,0 mnkr. Intäkt och 
motsvarande kostnad avser dataskyddsombud som finansieras av de kommunala bolagen och samtliga 
förvaltningar. 

4.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Kommunen har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler som för 2020 uppgick 
till 2,2 mnkr. 

4.4.4 Räddningstjänst 

Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett 
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten 
inom området. 

Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del 2020 uppgick till 87,8 mnkr, varav 1,3 mnkr 
avser vattendykverksamhet, 1,0 mnkr avser brandskyddsutbildning och resterande är förbundsavgiften. 
Verksamheten redovisar en avvikelse på knappt -0,3 mnkr. 

4.4.5 Kommunikationer 

Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken som ger hela kommunen samma områdestaxa, att 
färdtjänstberättigade reser gratis, att personer som är 65 år och äldre åker gratis under lågtrafikperioder 
samt flextrafik för personer som fyllt 75 år. 

Utfallet för 2020 blev 14,3 mnkr, vilket var 0,6 mnkr lägre än budget. De lägre kostnaderna beror på att 
tillköpet för enhetlig områdestaxa försvann i november när en ny zonstruktur för biljetter infördes. Nu 
omfattas hela Sjuhärad av samma zon. 

4.4.6 Ekonomiskt bistånd 

Verksamheten budgeteras ej men har under 2020 genererat intäkter på 5 tkr. 



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2020 33(36) 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

2020 har varit ett annorlunda år som följd av covid-19. Förvaltningens arbete har påverkats på ett 
genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av 
pandemin. Arbetet under Covid-19 pandemin har inneburit en stor andel distansarbete. 

Flera aktiviteter har ställts in/ skjutits upp som t ex Näringslivsdagen, Nationaldagsfirande och diverse 
olika kurser, konferenser med tillhörande resor och övernattningar. Personal har på olika håll varit 
engagerade i pandemin vilket medfört omstrukturering i ordinarie arbete med t ex lägre 
konsultkostnader som följd. 

När den centrala krisledningsstaben i mars gick upp i orange läge, tog kommunikationsavdelningen 
över förvaltningarnas ansvar för kriskommunikationen. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Stödåtgärder infördes för att stötta de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för 
information och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande 
mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

På Koncerninköp har flera medarbetare lagt delar av sin arbetstid på att säkerställa tillgången till 
skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter. 

Sedan mars 2020 har i stort sett hela avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet varit involverade 
och engagerade dels i den centrala krisledningsstaben men även för att ge stöd till i förvaltningarnas och 
bolagens krishantering mot Covid-19. Avdelningschefen har varit tillika stabschef i den centrala 
krisledningsstaben. Detta har inneburit mycket begränsade möjligheter för det strukturerade arbetet 
mot organiserad brottslighet under 2020. 

Kommentar till tabellen nedan: 
För ansökan nummer ett om bidrag från Socialstyrelsen, avseenden perioden tom augusti 2020, blev 
utfallet att varje region och kommun beviljades 91,4 procent av sina godkända kostnader. I nuläget 
finns ingen information kring utfall av ansökan nummer två, september - november 2020. 
Vad gäller kostnader och intäkter relaterat till inköp av sjukvårdsmaterial såsom munskydd, visir, 
handskar, handsprit, förkläden m.m. finns vid bokslutet ett lager beräknat till 40,5 mnkr som beredskap 
till 2021. 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Kommunikation, bl.a. information på flera språk, affischer, 
annonser, film och skyltar 

-670 

Gymnasiemåltider -9 515 

Koncerninköp, administrativa kostnader, transport och hyra i 
samband med lagerhantering 

-3 997 

Inköp av sjukvårdsartiklar tom december 2020 -109 488 

Bidrag från Socialstyrelsen för perioden tom augusti 2020 62 093 

Summa -61 577 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Bostäder 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Förtätning av 
stadskärnan, antal 
nyinflyttade till 
centrum. 

27 83 200  

Kommentar Antal personer i centrum 2020 redovisas först i slutet av februari 2021. 

Antal 
nyproducerade 
bostäder i Borås 
tätort 

250 472 480  

Kommentar Producerade bostäder 2020 (centralt likväl som utanför staden) presenteras först i maj 2021. 

Antal 
nyproducerade 
bostäder utanför 
Borås tätort 

100 125 120  

Kommentar Producerade bostäder 2020 (centralt likväl som utanför staden) presenteras först i maj 2021. 

6.2 Sysselsättning 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Sysselsättningsgrad 
(20-64 år), %. 

80,9 80 78  

Kommentar 

Utfall för sysselsättningsgraden 2020 har inte presenterats vid upprättandet av denna årsredovisning. 

6.3 Handel och företagande 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Tillgång till mark 
för företagande 

250 000 250 000 250 000 70 000 

Kommentar Främst mindre tomter 2020. 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Summa    

Viared Västra, åtgärder för gator 0 1 427 -1 427 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 0 0 

Nordskogen, åtgärder för gator 0 0 0 

Utbyggnad av bostadsområden 0 2 478 -2 478 

Fastighetsköp 40 000 3 755 36 245 

Analys 

Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår. 
Viared Västra: Utfallet avser byggnation av rondell och gång och cykelväg. 
Utbyggnad av bostadsområden: Utfallet avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och 
Sparsör, Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. 

Fastighetsinköp: Inköp har gjorts av fastigheten Gåshult med syfte att bilda ett naturreservat. 

Borås Stad kan eventuellt alltid ges möjlighet att göra strategiska fastighetsaffärer, för 2020 blev utfallet 
enbart ett fastighetsinköp för naturreservat i Gåshult. 

8 Exploateringsredovisning 

Utgifter 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2019 
Utgift 2020 Återstår Status 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Västra 

394 700 387 080 3 188 4 432 2 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 

50 000 47 623 0 2 377 2 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

80 000 70 506 8 220 1 274 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 

30 000 0 12 29 988 2 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 30 2 569 27 401 2 

Summa 584 700 505 239 13 989 65 472  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 
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3: Klart 

Försäljning 

Tkr 
Försäljning 

tom 2019 
Försäljning 

2020 
Summa 

försäljning 

Försäljning av industritomter projekt Viared Västra -317 165 2 564 -314 601 

Försäljning av industritomter projekt Viared Norra -62 142 2 569 -59 573 

Försäljning av industritomter projekt Nordskogen -9 120 -50 030 -59 150 

Försäljning av bostadstomter 2020  -2 675 -2 675 

Försäljning av övriga fastigheter 2020  -67 922 -67 922 

Summa -388 427 -115 494 -503 921 

Analys 

  

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och på Nordskogen. 

Utbyggnad av bostadsområden avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och Sparsör, 
Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. 

Försäljning av industritomter i Viared Västra avser en tomt och ett återköp, även ett återköp på Viared 
Norra har skett då köparna inte hade möjlighet att fullfölja byggnationen. 

Försäljningen av industritomter på Nordskogen avser två tomter. 

Försäljning av bostadstomter avser fyra småhustomter på Kelvingatan. 

Försäljning av övriga fastigheter avser bl.a. markanvisningar för flerbostadshus, ca 40 mnkr, 
småhustomter och en arrendetomt. Det har även sålts 47 stycken tomträtter för småhus, ca 26,6 mnkr. 

  


