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1 Inledning 
Servicenämnden har till uppgift att utföra tekniska och administrativa tjänster samt servicetjänster för 
Borås Stads förvaltningar och bolag. Vårt mål är att skapa en god livsmiljö för invånarna, för Borås 
Stads bästa. Servicekontoret bygger sitt arbete på kunskap och erfarenhet och visar på möjligheter för 
en hållbar utveckling för Borås Stad. Servicenämnden har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbe-
tar under företagsliknande former enligt en beställar-/utförarmodell. 

Servicenämnden är sammankallande till presidiemöten med de största beställande nämnderna. Under 
2020 har dialog endast kunnat genomföras med tre av de sex inplanerade nämndpresidierna på grund 
av coronapandemin. Servicenämnden anser att dessa möten är av vikt och stärker samarbetet på alla 
nivåer bland annat gällande koncerntänkandet. En bra och långsiktig dialog med god återkoppling 
skapar förståelse mellan beställare och utförare, och det i sin tur skapar goda förutsättningar för 
långsiktigt samarbete och god koncernnytta. 

2020 har varit ett år då vi alla har fått ställa om vår vardag för att kunna hantera coronapandemin och 
de rekommendationer som följt i dess spår. Servicekontoret har under hela året anpassat verksamheten 
och där det har varit möjligt har hemarbete eftersträvats, men inom förvaltningen har vi även uppgifter 
som inte kan genomföras hemifrån. Från och med februari månad 2020 började den förstärkta 
ledningsgruppen med HR specialist och kommunikatör arbeta aktivt med dagliga arbetsmöten för att 
hantera coronapandemin och dess konsekvenser för vår verksamhet. Dessa arbetsmöten pågick fram 
till hösten då vi gick över till ett möte i veckan, med möjligheten att öka antalet möten om så krävdes. 
Syftet med dessa möten var att skapa en trygg och säker arbetsplats, och samtidigt se till att hålla vår 
produktion igång. Vi genomförde risk- och konsekvensanalyser och arbetade aktivt med förebyggande 
åtgärder för att få en så corona säker arbetsplats som möjligt. Coronapandemin har självklart påverkat 
förvaltningen i många hänseenden, men den har också påvisat den flexibilitet som förvaltningen har 
och vår goda förmåga att vara med och lösa nya uppgifter som Borås Stad ställs inför vid kriser och 
extraordinära händelser. 

Servicekontorets funktioner och beredskapsförmåga är en viktig resurs för Borås Stads förvaltningar 
och bolag vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Tillsammans utgör vi en viktig trygghets-
faktor för kommunens invånare. Under våren fick Servicekontoret i uppdrag att starta ett 
krisberedskapsförråd för att säkra tremånaders tillgång på skyddsmaterial som används vid hanteringen 
av coronapandemin i Borås Stad. Uppdraget har ställt höga krav på förvaltningen, som skött mot-
tagning, ompackning och leveranser av skyddsmaterial till alla förvaltningar. Detta uppdrag visar på vår 
stora lösningsfokusering inom förvaltningen och det goda samarbetet inom koncernen. 

Servicenämnden arbetar inom beställar-/utförarmodellen. Att arbeta i modellen innebär bland annat 
krav i att vara med och utveckla modellen. Att utvecklingen av modellen sker i samklang så att den 
stödjer de förmågor som Borås Stad har för att möta bland annat samhällsstörningar och extraordinära 
händelser är av vikt. Servicenämnden ser både i ett nulägesscenario samt i en framtid att det förmod-
ligen kommer nya krav kopplat mot uppgiften som kräver ändamålsenliga lokaler anpassade för verk-
samheten. 

Under hösten 2020 genomfördes en återbetalning, efter dialog med Ekonomistyrning och beslut av 
Servicenämnden. Återbetalningen genomfördes till de förvaltningar som vi har uppdrag för. Detta var 
en engångsåtgärd utifrån att vi har genomfört effektiviseringar inom avtal och verksamheter samt att vi 
inte har kunnat genomföra planerade åtgärder i våra åtaganden på grund av coronapandemin. Denna 
återbetalningsåtgärd tillsammans med förvaltningens redovisade resultat säkerställer att 
Servicenämnden når Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 7 mnkr. Samtliga avdelningar på 
Servicekontoret har levererat ett plusresultat och haft god beläggning under 2020. 
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2 Viktiga händelser under året 
Den 6 april påbörjade Servicekontoret uppbyggnaden av Borås Stads krisberedskapsförråd på uppdrag 
av centrala krisledningen. Förrådets uppgift är att säkerställa att Borås Stad har tillgång till skydds-
material för hantering av coronapandemin i tre månader utan att få in nya leveranser. Förrådet var 
operativt från och med maj månad. Under hösten tog Kommunfullmäktige beslut att Borås Stad ska ha 
ett eget beredskapsförråd enligt ovan. Investeringen för beredskapsförrådet blev tilldelad till 
Servicenämnden. Servicenämnden utgår ifrån att Servicenämnden kommer uppdras att ansvara för 
driften. 

Dataservice har under flera år arbetat strukturerat med att bygga en skalbar infrastruktur. Detta före-
byggande arbete har under nuvarande pandemi varit en förutsättning för att klara den kraftigt ökade 
nyttjandegraden av vår IT-infrastruktur. 

Under 2020 har implementeringen av kemikaliehanteringssystem (Chemgroup) för Borås Stad på-
börjats. Driftsättningen av systemet har följt lagd plan under 2020. Servicekontoret upplever ett mycket 
bra engagemang hos förvaltningar och bolag under pågående införande av systemet. 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall År  
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

  25 18,2 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Under 2020 har serveringarna i Stadshuskvarteret köpt närproducerade livsmedel motsvarande 24,5 % 
och det är en ökning med drygt 2 % jämfört med Tertial 2-20. Serveringen på Pantängen köpte in när-
producerade livsmedel motsvarande 12 % och ligger därmed kvar i princip på samma nivå som i Tertial 
2-20. 
Ju mer livsmedel som köps in genom det centrala livsmedelsavtalet ju mer närproducerat blir det frågan 
om.  
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3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall År  
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 29,2 34,2 50 30,7 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Båda serveringarna har påverkats av coronapandemin genom att många medarbetare arbetat hemifrån. 
Det har också varit en högre sjukfrånvaro och ett högre uttag av vård av sjukt barn jämfört med hur det 
brukar vara. Vi ser att det är den främsta anledningen till att andelen ekologiska och etiska livsmedel har 
minskat relativt, sett till den totala inköpsvolymen. Serveringarna i Stadshuset köpte in ekologiska och 
etiska livsmedel motsvarande 43,1 % och för serveringen på Pantängen uppgick dessa livsmedel till 
21,9 %. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Servicenämnden får i uppdrag att 
köpa in och driva ett 
kemikaliehanteringssystem som 
ska stå till kommunkoncernens 
förfogande och bekostas av 
respektive förvaltning/bolag. 

 Delvis 
genomfört 

Implementeringen av kemikaliesystemet pågår 
nu och arbetet sker gruppvis, ett par 
förvaltningar/bolag i taget med likartade 
verksamheter. Kemikaliesamordnaren utbildar 
och supporterar enligt tidigare fastställd plan. 
Servicekontoret var först ut och testade 
implementeringsprocessen och genomförde 
därmed sin implementering innan 2020 var slut. 
 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall År  
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,6 4,7 4,5 6,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

13 13,5 14 9,8 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 39,8 43 39,2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron ligger högre än målet och vi ser att det är en koppling till coronapandemin eftersom 
medarbetare enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska hålla sig hemma även vid mycket 
lätta förkylningssymptom. (Sjukfrånvaron för kvinnor utgjorde 7,7 % och för män 6,0 %.) Under en 
stor del av året följde vi upp sjukfrånvaron dagligen som ett led i krisarbetet på grund av coronapande-
min. Utöver det har vi också gjort de sedvanliga analyserna på månadsbasis, till exempel hur sjukfrån-
varon fördelar sig mellan korta och långa sjukfall. Vi sätter in rehabiliteringsinsatser så tidigt som möj-
ligt så att medarbetarna ska komma i arbete så fort det går med hänsyn taget till diagnosen.  
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Fördelningen för arbetad tid omräknat till årsarbeten mellan män och kvinnor är 3,1 för kvinnor och 
6,6 för män. Det är främst inom idrottsverksamheten och lokalvården som vi använder timavlönade, 
men det förekommer också i huvudväxeln. Inom idrott är det olika evenemang som staden arrangerar 
där våra beställare ger oss uppdrag som kräver extra personalresurser. I huvudväxeln händer det också 
att vi förstärker med timavlönade för att täcka upp vid kortare frånvaro. Vi ser en minskning av arbetad 
tid för timavlönade som har kopplingar till coronapandemin och att staden inte arrangerat den typen av 
evenemang som nämns ovan. Vi månadsanställer som regel när vi ser att det finns behov av personal 
för en längre tid. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Vi ser att vi inte når upp till 2020 års målvärde på 43 %. En orsak till det kan vara kopplad till 
coronapandemin och att medarbetare vill vara försiktiga med att lösa gymkort eftersom man velat und-
vika smitta. Av de som nyttjade friskvårdsbidraget var 39 % kvinnor och 61 % män, antalet var 157 st. 
totalt och kostnaden uppgick till 223 522 kronor. 

 

4 Nämndens verksamhet 1 
Servicenämndens ledamöter 2020-12-31 var: 
Micael Svensson (S), ordförande 
Ulf Sjösten (M), vice ordförande 
Ulla-Britt Nordqvist (S), 2:a vice ordförande 
Oskari Anundi (S) 
Inga-Gull Gyllestål (S) 
Leif Olsson (C) 
Sofia Sandänger (M) 
Hasse Ikävalko (M) 
Niklas Hallberg (SD) 

Ersättare: 
Anders Johansson (M) 
Marianne Gustafson (S) 
Lotta Hallberg (S) 
Per Alstermark (S) 
Inge-Björn Nilsen (L) 
Leif Andersson (S) 
Christina Zetterstrand (M) 
Bengt-Göran Persson (KD) 
Ronny Nyberg (SD) 
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4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Bokslut  

2018 
Bokslut  

2019 
Budget  

2020 
Bokslut  

2020 
Avvikelse 

Statsbidrag 485 468 0 590 590 

Avgifter och övriga 
intäkter 616 857 696 707 741 762 622 780 -118 982 

Summa intäkter 617 342 697 175 741 762 623 370 -118 392 

Personalkostnader -204 129 -216 165 -234 825 -223 188 11 637 

Lokaler -5 674 -6 141 -7 305 -6 347 958 

Material och tjänster -379 090 -443 469 -465 808 -365 673 100 135 

Kapitalkostnader -22 479 -24 890 -26 824 -25 100 1 724 

Summa kostnader -611 372 -690 665 -734 762 -620 308 114 454 

Buffert (endast i 
budget)      

Resultat 5 970 6 510 7 000 3 062 -3 938 

Kommunbidrag -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -1 030 -490 0 -3 938 -3 938 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -1 030 -490 0 -3 938 -3 938 

Ackumulerat resultat 34 988 34 498    

Bokslutsbelopp är redovisade exklusive förvaltningsinterna transaktioner i form av bl.a. administrativa tjänster och intern försäljning mellan 
avdelningarna. Budget innehåller dock förvaltningsinterna poster. 
Ackumulerat resultat justerat utifrån KF:s beslut. 

Komplettering av Servicekontorets resultat 2020 

Redovisat resultat Tkr 

Resultat 3 062 

Kommunbidrag -7 000 

Resultat efter kommunbidrag -3 938 

  

Resultatpåverkande poster  

Tidigare utförda återbetalningar 4 600 

Återföring kostnader för Kemikaliehanteringssystem 447 

Summa resultatpåverkande poster 5 047 

  

Resultat efter resultatpåverkande poster 8 110 
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Som den kompletterande tabellen ovan visar, har Servicenämnden i praktiken inte bara levererat ett re-
sultat som når upp till det avkastningskrav som åvilar nämnden, utan till och med levererat ett resultat 
på över åtta miljoner kronor. 

Resultatanalys 
Det operativa ekonomiska utfallet för år 2020 är positivt för samtliga avdelningar i förvaltningen. De 
olika verksamheterna har historiskt sett i genomsnitt visat ett överskott på cirka 1 % av omsättningen. 
År 2020 avviker från detta bland annat genom att de återbetalningar som genomförts under året har 
haft direkt resultatpåverkan, samtidigt som ytterligare påverkande faktorer som beskrivs under punkt 
4.3.1-5 funnits. 

Den interna försäljningen mellan förvaltningens egna avdelningar utgör knappt 25 % av förvaltningens 
totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna 
Fordon-Verkstad och Entreprenad. 

Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2020 ett ekonomiskt överskott på cirka 0,5 % av omsättningen. 
Med hänsyn tagen till de resultatpåverkande posterna som är en del av årets resultat, beräknas utgående 
ackumulerat resultat för 2020 till cirka 35,6 mnkr. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas kostnader och intäkter 

Tkr 
Bokslut  

2018 
Bokslut  

2019 
Budget  

2020 
Bokslut  

2020 
Avvikelse 

Ledning och 
gemensamma 
funktioner och 
Redovisningsservice 

     

Intäkter 44 600 50 317 50 340 48 807 -1 533 

Kostnader -44 600 -50 317 -50 340 -49 237 1 103 

Resultat 0 0 0 -430 -430 

Dataservice      

Intäkter 126 521 137 923 129 755 146 715 16 960 

Kostnader -126 000 -137 401 -129 255 -146 200 -16 945 

Resultat 521 522 500 515 15 

Personal- och 
Kontorsservice      

Intäkter 76 415 80 105 67 327 66 229 -1 098 

Kostnader -75 782 -79 606 -66 827 -65 778 1 049 

Resultat 633 499 500 451 -49 

Entreprenad      

Intäkter 446 018 522 406 380 200 460 881 80 681 

Kostnader -441 804 -517 439 -374 700 -458 878 -84 178 

Resultat 4 214 4 967 5 500 2 003 -3 497 

Fordon-Verkstad      

Intäkter 110 580 114 361 114 140 114 404 264 

Kostnader -109 978 -113 839 -113 640 -113 881 -241 

Resultat 602 522 500 523 23 

Totalt      

Intäkter 804 134 905 112 741 762 837 036 95 274 

Kostnader -798 164 -898 602 -734 762 -833 974 -99 212 

Resultat 5 970 6 510 7 000 3 062 -3 938 

Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna exklusive genomgångstransaktioner avseende fakturering och kapitalkostnader. 
Organisatoriskt är Kemikaliehanteringen placerad på avdelningen Fordon-Verkstad, men redovisas under Ledning och gemensamma funktioner i 
tabellen ovan. 

4.3 Verksamhetsanalys 
Redan i rapporten för tertial 2 visade årsprognosen att det av Kommunfullmäktige beslutade 
redovisningsmässiga avkastningskravet om 7 000 tkr inte kommer att nås, detta trots ständigt arbete 
med att effektivisera våra verksamheter för att klara uppsatta mål. 
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Den avdelning som i prognosen för förvaltningen inte såg ut att klara det överskottsmål som är satt var 
Entreprenad, vilket också blev ett faktum när vi stängde år 2020. Att målet inte nåddes beror på flera 
faktorer. En starkt bidragande orsak var förlorat driftuppdrag för Tekniska förvaltningen där personal, 
fordon och maskiner plötsligt saknade arbetsuppgifter och måste avvecklas. Denna verksamhets-
anpassning har pågått under hösten, för att slutföras under våren 2021. Avdelningen arbetar också 
under ständig prispress i konkurrens med övriga aktörer på marknaden. Det gäller upphandlingar som 
genomförs i enlighet med LOU/LUF, prisbilderna i dessa upphandlingar ligger sedan till norm för 
uppdrag som upphandlas i förhandling mellan parterna. 

Ett arbetssätt som detta är mycket positivt för koncernens förvaltningar och bolag då det innebär att 
man säkerställer att det pris man får för erbjudna tjänster alltid är marknadsmässiga. Arbetssättet inne-
bär också att överskottsmarginalerna är mycket begränsade för avdelningen Entreprenad. 

Då förvaltningen prognosticerade årsresultatet till 5 500 tkr för 2020 såg man ännu inte den fulla eko-
nomiska innebörden av ovanstående och detta innebär att den redovisade avkastningen vid årets slut 
totalt har minskat med drygt 3 000 tkr jämfört med årsbokslut 2019. Alla avdelningar inom Service-
kontoret genererar dock ett fortsatt stabilt överskott och förvaltningen har genom en rad andra åtgärder 
i praktiken levererat ett resultat långt över avkastningskravet som däremot inte syns i det redovisade 
resultatet för förvaltningen. 

Resultatpåverkan som en följd av Kommunfullmäktiges uppdrag - Att införa ett 
kemikaliehanteringssystem 

Servicenämnden fick under 2020 i uppdrag av Kommunfullmäktige att "köpa in och driva ett 
kemikaliehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive 
förvaltning/bolag". Under 2020 genomfördes en upphandling av ett sådant system (Chemgroup) som 
är i drift sedan slutet av augusti. En kemikaliesamordnare påbörjade sin tjänst 1 september med pla-
cering på Servicekontoret. Enligt den överenskommelse som är gjord med beställaren ska utföraren 
(Servicekontoret) inte debitera ut några kostnader under införandetiden. Därmed har införandet av 
detta system i nuläget en direkt resultatpåverkan på förvaltningen i storleksordningen 447 tkr. 
Förvaltningen räknar med att systemet ska vara i full drift från och med 2022 och då ska debitering till 
respektive förvaltning/bolag påbörjas. 

Resultat utöver redovisat resultat i 2020 års verksamhet 

Två av förvaltningens avdelningar har på grund av rådande pandemi fått förseningar i olika leveranser. 
Detta i kombination med väl genomförda förhandlingar med leverantörer har lett till förmånligare avtal, 
som därmed minskat stadens kostnader för år 2020. Detta har skapat ett extraordinärt överskott av en-
gångskaraktär. 

Servicenämnden har genom Servicekontorets överenskommelse med Ekonomistyrning fått möjlighet 
att återbetala detta överskott direkt till de nämnder som har varit berörda, för att ge stadens nämnder 
möjlighet att på bästa sätt nyttja dessa pengar i sin verksamhet innan 2020 var slut. 

Denna återbetalning som uppgick till totalt 4 600 tkr, innebar en direkt resultatpåverkan och 
Servicenämnden förutsätter därför att Servicekontoret ska få rätt att tillgodoräkna sig denna åter-
betalning som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden. 

 

 

 

 

 

 

 



Servicenämnden, Årsredovisning 2020 11(23) 

Sammanfattning av Servicekontorets resultat 2020 

Redovisat resultat Tkr 

Resultat 3 062 

Kommunbidrag -7 000 

Resultat efter kommunbidrag -3 938 

  

Resultatpåverkande poster  

Tidigare utförda återbetalningar 4 600 

Återföring kostnader för Kemikaliehanteringssystem 447 

Summa resultatpåverkande poster 5 047 

  

Resultat efter resultatpåverkande poster 8 110 

Som tabellen ovan visar innebär dessa resultatpåverkande poster i praktiken att Servicenämnden inte 
bara har levererat ett resultat som når upp till det avkastningskrav som åvilar nämnden, utan till och 
med har levererat ett resultat på över 8 000 tkr, där mer än hälften genom tidigare nämnd överens-
kommelse redan bidragit till koncernnyttan och kommit förvaltningens kunder tillgodo under 2020. 

4.3.1 Ledning och gemensamma funktioner och 
Redovisningsservice 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Gemensamma funktioner och Redovisningsservice utgör sedan 2019 avdelningen Affärstöd. Här finns 
personella resurser för hela förvaltningen inom ekonomi, IT och teknisk utveckling samt Redovisnings-
service. Avdelningen ansvarar även för förvaltningens egen fastighet Pantängen. 

Gemensamma funktioner inom personaladministration, HR, nämndadministration, kvalitet och miljö 
samt kommunikation är organisatoriskt placerade på avdelningen Personal- och Kontorsservice. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Kostnaderna för de gemensamma funktionernas verksamhet fördelas på Servicekontorets avdelningar, 
detta inkluderar förvaltningsledningens och Servicenämndens kostnader samt externa kostnader av 
övergripande art, t.ex. företagshälsovård. Redovisningsservice arbetar mot den så kallade Redovisnings-
beställningen, där Stadsledningskansliet är beställare. 

Verksamhetsutveckling/nyheter 

I det ständiga förbättringsarbete som bedrivs har Redovisningsservice bland annat förändrat utseendet 
på våra påminnelser, vilket förväntas leda till att antalet frågor från kunder om fakturors innehåll 
kommer att minska rejält. Dessutom har det genomförts en s.k. Update6, som kan ses som en mindre 
uppgradering av ekonomisystemet Agresso. I slutet av året har vi satt upp ett elektroniskt attestflöde på 
våra bokföringsordrar med driftstart i början av 2021, detta som ett led i att ytterligare effektivisera våra 
rutiner samt att underlätta attestering under rådande coronapandemi. Vidare har en ny funktionalitet 
utvecklats för att kunna skicka med elektroniska bilagor till våra kundfakturor. 

För fastigheten Pantängen återspeglar investeringarna en del av det ständiga utvecklingsarbete som på-
går på anläggningen. 
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4.3.2 Dataservice 

Resultat och resultatmarginal 
Dataservice 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 521 522 515 

Resultatmarginal (%) 0,4 0,4 0,4 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Vi blickar tillbaka mot ett annorlunda men framgångsrikt 2020 

Vid slutet av 2020 bestod Dataservice av 46 årsmedarbetare, organiserade i fyra enheter. 

• Utveckling: -hanterar tekniska utvecklingsfrågor, IT-säkerhet, telefoni samt kommunikations-
infrastruktur. 

• Drift: -ombesörjer drift av Borås Stads hela IT-infrastruktur. 
• Support: -hanterar utskriftsenheter samt daglig support till användare i Borås Stad genom 

Servicedesk 7600 och fälttekniker. 
• Kund: -tillgodoser kundbehov, licenser, avtalsfrågor, produktförsörjning och kommunikation. 

Till detta finns en stab där ekonomin hanteras. 

Förstärkningar för ökad bredd och kompetens 
Under året har vi förstärkt med nya förmågor och kompetenser inom flera områden för att ytterligare 
utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande. 

Inom licenshantering har vi tillsatt en licensansvarig som arbetar med att utveckla detta viktiga område 
som har stor ekonomisk påverkan för våra kunder. 

Mobiltelefoni samt den tekniska delen av telefonin i Borås Stad överfördes till Dataservice under 2020 
och det nya förvaltningsobjektet telefoni/mobiltelefoni leds nu av en nyrekryterad förvaltningsledare. 
Likt andra förvaltningsobjekt bygger vi nu upp styrningsmodellen baserat på PM3 enligt Borås Stads 
beslut. 

Vi har även tillsatt en digital kommunikatör som utvecklar vår kommunikation för en ökad kännedom 
och användarnytta i de tjänster vi levererar. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Mer nöjda kunder 
Kundfokus är ett prioriterat område för Dataservice. Vi arbetar oförtrutet vidare för att våra levererade 
IT-tjänster ska skapa mervärde ute i verksamheterna. Detta kontinuerliga arbete har gett positiva 
resultat. Vartannat år sedan 2016 genomför vi kundenkäter för att identifiera förbättringsområden och 
få mätetal på hur vår användare värderar vår leverans. Undersökningen genomfördes under november 
2020 och omkring 3 000 medarbetare svarade på enkäten. Mätetalet NKI (Nöjd Kund-index) ger ett 
bra övergripande betyg på vad vi åstadkommer. Resultatet blev 4,29 på en femgradig skala, vilket är en 
väldigt stark siffra och också det bästa resultat som Dataservice uppnått. 

Andelen kunder som är ”mycket nöjda” med Dataservice har ökat från 32 % till 38 %. En mer 
djuplodande analys av NKI-undersökningen kommer att pågå en bit in på år 2021. Utifrån resultatet 
kommer vi att arbeta vidare med identifierade förbättringsområden. Vi kan också konstatera att nästan 
samtliga av våra måltal för 2020 uppnåddes. 

Dessa förbättringar är ett resultat av fokuserat arbete och högt medarbetarengagemang. 
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Verksamhetsutveckling/nyheter 

Verksamhet med ständig förbättring 
Vårt strukturerade arbete under flera år med att bygga en skalbar infrastruktur har varit en förutsättning 
för att vi på ett mycket bra sätt har klarat påfrestningarna i pandemitider. Nyttjandet av vår IT- 
infrastruktur skiljer sig avsevärt från tiden innan pandemin i jämförelse med nuläget. I början av mars 
användes vår tjänst för distansarbete av omkring 50 medarbetare per dag, i dagsläget ligger motsvarande 
siffra på omkring 1 200. Det har ställt helt nya krav på vår säkerhetsplattform och IT-infrastruktur, som 
vi har mött och utvecklat successivt under pandemin. 

I april, då pandemin ännu var i ett inledningsskede, lanserade vi samarbetsplattformen Teams för hela 
Borås Stad. Arbetet genomfördes på rekordtid och gav verksamheten ett modernt och funktionellt 
samarbetsverktyg med stabila och effektiva distansmöten. Under året genomfördes drygt 65 000 online-
möten och mer än 730 000 chattmeddelanden skickades inom organisationen. 

Under året tog också Dataservice över samordningen kring utskriftsenheter. En ny upphandlad 
leverantör av de fysiska maskinerna och ett gediget arbete kring administration och beställningsprocess 
har gjort att den verksamheten etablerats på ett bra sätt. 

Transparens för tillitsbaserat samarbete 
Under 2020 skapade vi ett helt nytt koncept kring kommunikation med våra kunder och medarbetare. 
Kommunikationen bygger på tillit genom att vi transparent visar våra nyckeltal, statistik och 
driftövervakning i realtid. Tillsammans med råds- och styrgruppsprotokoll samt kontinuerlig inform-
ation om vad som händer inom IT-/digitaliseringsområdet i Borås Stad publiceras allting på vår nya 
samlade del om IT på intranätet. Det bidrar till en utökad kännedom, öppenhet och ett tillitsbaserat 
samarbete med verksamheterna i Borås Stad. 

Positiv summering trots pandemi 
Vi kan konstatera att trots pandemins utmaningar och påfrestningar, med förändrat arbetssätt och ut-
ökat tryck på de flesta ingående delar i vår infrastruktur, så har vi lyckats hålla hög kvalitet och leverans-
förmåga. Det i kombination med engagerade medarbetare har gjort att vi når upp till vårt motto ”att 
underlätta vardagen med hjälp av värdeskapande IT – för Borås Stads bästa”. 

 

4.3.3 Personal- och Kontorsservice 

Resultat och resultatmarginal 
Personal- och Kontorsservice 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 633 499 451 

Resultatmarginal (%) 0,8 0,6 0,7 

Året 2020 började likt andra år, men sedan coronapandemin även nått oss har mycket varit sig olikt. 
Alla enheter på avdelningen har påverkats av pandemin på olika sätt. Det gäller både att vi fått avvakta 
med vissa saker, till exempel uppgradering av plattform för huvudväxeln, men också att vi fått arbeta 
med ett stort mått av planering och vara beredda på vilka konsekvenser ett smittutbrott skulle kunna få 
för verksamheterna. Vissa av dem är mycket sårbara och vi har regelbundet gjort risk- och konsekvens-
analyser för att på så sätt se vilka förebyggande åtgärder det varit aktuellt att vidta. 

Generellt sett kan vi konstatera att det har fungerat bra med att medarbetare har arbetat hemifrån. Vi 
har snabbt lärt oss att använda digitala verktyg för att hålla möten på distans och vi har också på andra 
sätt anpassat vårt arbete för att få det att fungera. 
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Coronapandemins påverkan ekonomiskt kan vi se särskilt inom enheten Tryckeriet. Där har antalet be-
ställningar minskat en hel del och det kan vi främst koppla till att olika evenemang som normalt brukar 
hållas har blivit inställda. Vi kan också se att sjukfrånvaron på avdelningen varit högre än normalt, likaså 
uttagen för vård av sjukt barn. Detta har påverkat enheterna på olika sätt. 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Enheten Telefonservice och växel genomförde en verksamhetsförändring under året. Den bestod dels i 
att anpassa personalstyrkan till ett minskat inflöde av telefonsamtal till Borås Stads huvudväxel och dels 
till att särskilja driftfrågorna och flytta dem till Dataservice från 1 januari 2021. I övrigt har det varit 
stabilt på avdelningen både när det gäller organisationsstruktur och bemanning. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Det har inte varit några större förändringar på avdelningen när det gäller avtal och kunder. Löneservice 
har slutit två nya avtal för löneadministration; ett med IBAB, Industribyggnader i Borås AB, och ett 
med Sjuhärads samordningsförbund. 

Telefonservice och växel har, tillsammans med Dataservice, påbörjat arbetet med att uppgradera växel-
plattformen. På grund av coronapandemin fick detta arbete dock läggas på is under våren. Det togs upp 
så smått igen under hösten, men då med ett långsammare genomförandetempo. 

Samordningen av utskriftsenheter flyttades som planerat över till Dataservice från 1 januari 2020. 

Verksamhetsutveckling/nyheter 

Löneservice har gjort det möjligt för medarbetare att beställa arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg 
direkt via Borås Stads webbplats. Arbetet med att införa modulen ”Heroma Rese” påbörjades under 
hösten. När det är slutfört kommer även bland annat reseräkningar att hanteras digitalt. Vi har också 
genomfört en utvecklingsinsats i ämnet ”kundservice”. Den fick läggas lite på is under våren och åter-
upptogs i höstas. Det arbetet kommer att fortsätta 2021 då uppföljningar ska göras. 

Tryckeriet har arbetat med att utveckla den grafiska produktionen för att kunna möta kundernas krav 
och förväntningar. 

Inom lokalvården har vi fortsatt arbetet med att fasa ut kemikalier. Vi har också fortsatt arbetet med att 
lokalvårdarna använder tjänstemobilerna för att skicka och ta emot e-post och att till exempel söka 
ledigheter via Heromas app. 

Post- och budverksamheten har sett över ruttplaneringen. Det arbetet kommer att pågå en bit in i 2021. 

Den nya receptionen togs i bruk i april 2020 och den är både modern och funktionell. Numera krävs 
inpassering i Stadshuset, något som höjt säkerheten i byggnaden. 

 

4.3.4 Entreprenad 

Resultat och resultatmarginal 
Entreprenad 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 4 214 4 967 2 003 

Resultatmarginal (%) 0,9 1,0 0,4 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Avdelningen består av fyra arbetschefsområden och omfattar 210 årsarbetare inklusive administrativa 
gruppen och avdelningschef 
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Arbetschefsområde 1 
Arbetschefsområdet ansvarar för följande verksamhetsområden: 

Ny-, om- och tillbyggnad av gator, gångbanor och rondeller finns som en naturlig del både i arbets-
chefsområde 1 och 2, men större projekt och exploateringsområden utförs främst inom arbetschefs-
område 2. Projekten utförs efter anbudslämning, där Stadsledningskansliets markavdelning, 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och Tekniska förvaltningen (TEK) är de största beställarna. 
Likaså utförs ny-, om- och tillbyggnad av lekplatser som erhålls efter anbudsgivning. 

Trafikenheten sköter skyltning, linjemålning, trafikskador och olika typer av trafikavstängningar. 
Enheten utför också projekt inom sina olika kompetenser. Verksamheten har många beställare och 
utvecklingen går mot allt mer komplicerade regelverk, varför det ständigt krävs uppdateringar och inve-
steringar i personalens utbildningsnivåer samt uppgraderingar av vårt avstängningsmateriel. 

Cafeteria/lokalvårdsenheten ansvar för skötsel och drift av Pantängens lokaler och cafeteria. 

Asfaltsenheten utför asfaltsbeläggningar i projekt och schaktreparationer efter exempelvis fiberdrag-
ningar. Beställare är Borås Stads förvaltningar och bolag. 

En GIS-ingenjör hanterar kartor, GPS-utrustning, trafikräkning m.m. Vi arbetar med GPS-teknik i 
fordon och maskiner för att säkerställa de krav som beställarna har på uppföljningar av olika arbets-
moment. Avdelningen använder även systemet för uppföljning inom områdena kvalitet och miljö. 

Belysningsenheten: Ansvarar för att belysningsnätet är intakt och att armaturer och ljuskällor är 
iordning, enheten byter cirka 4 000 ljuskällor per år i områden som beställaren väljer ut, samt byter de 
ljuskällor som allmänheten inrapporterar. Uppdraget ingår i drift- och underhållsavtalet med TEK. 

Ramnaslätt: Anläggning för beredskaps och materialåtervinning, förädlar och återvinner schakt- och 
asfaltsmassor i samarbete med LBC i Borås AB. Anläggningen återvinner/förädlar cirka 45 000 ton per 
år. 

Mätenheten ansvarar för utsättning och inmätning inom avdelningens olika verksamhetsområden samt 
till TEK, Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) och Borås Elnät AB (BENAB). 

Under år 2020 har TEK, Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF), BEMAB och LFF varit fyra stora 
beställare för tjänster inom mark och anläggning, fritid, VA-verksamhet och fastighetsskötsel.  Bered-
skap vid akuta händelser ingår som en del i våra uppdrag för BEMAB, LFF och TEK. Verksam-
heternas omfattning/komplexitet gör att personal från övriga avdelningar inom Servicekontoret också 
är delaktiga vid behov, men främst inom beredskapsuppdragen. Många lokala underentreprenörer utför 
uppdrag för avdelningen inom dess olika verksamhetsområden. Årsavtal med flera beställare styr upp-
dragen och beredskapens omfattning. 

Arbetschefsområde 2 
Arbetschefsområdet ansvarar för följande verksamhetsområden: 

Ny-, om- och tillbyggnad av gator, gångbanor och rondeller finns som en naturlig del både i arbets-
chefsområdena 1 och 2, men större projekt och exploateringsområden utförs inom arbetschefsområde 
2. Projekten utförs efter anbudslämning, där Stadsledningskansliets markavdelning, LFF och TEK är de 
största beställarna. 

VA-enheten (vatten- och avloppsverksamhet) innefattar såväl drift och underhåll som ny- och 
omläggning av VA-nätet. Vidare hanteras spol- och slamtanksbilar, tv-filmning, Viskans nivåreglering 
m.m. Verksamheten bedrivs via årsavtal och lämnade anbud med BEMAB, som den enskilt största 
beställaren. Beredskapsverksamhet förekommer året om. 

Fjärrvärmeenheten: Enheten arbetar från och med 2020 med renoveringar och ombyggnationer av 
fjärrvärmeledningar på uppdrag av BEMAB. 
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Arbetschefsområde 3 
Arbetschefsområdet ansvarar för följande verksamhetsområden: 

Fastighetsenheten ansvarar för kommunens fastighetsdrift gällande cirka 220 fastigheter som LFF 
äger och förvaltar. Verksamheten är uppbyggd på årsavtal och är indelad i fyra delar avseende 
tillsyn/skötsel, funktionskontroll, teknisk drift och beredskap. 
 
Idrottsenheten hanterar skötsel av cirka 30 fritidsanläggningar via årsavtal med FOF som beställare. 
Enheten har även lokalvårdare som utför uppdrag inom idrottsavtalet på olika idrottsanläggningar 
Lokalvården inom denna enhet har under pandemin arbetat mycket på uppdrag från andra förvalt-
ningar med att sanera och rengöra olika boenden. Idrottsenheten ansvarar också för driften av IP 
Skogen, som är en uthyrningsverksamhet av tält, vagnar m.m. för idrotts- och allmän verksamhet. FOF 
är också beställare av enskilda projekt inom sina verksamheter, till exempel byggande av konstgräs-
planer. 

Byggenheten är en verksamhet med inriktning på byggservice. Enheten arbetar med reparationer, om-
byggnader och tillbyggnader i det kommunala fastighetsbeståndet. LFF är den enda beställaren av dessa 
tjänster. 

Arbetschefsområde 4 
Arbetschefsområdet ansvara för följande verksamhetsområden: 

Parkenheten ansvarar för park och grönytor, sköter gräsytor, buskar, perenner etc. i både parker och 
allmän platsmark. Dessutom hanteras skötsel av de centrala parkerna via årsavtal med TEK som be-
ställare. Vintertid ingår personal från parkenheten i vinterväghållningens beredskap. Enheten utför 
också uppdrag för LFF inom avtalet för den yttre markskötslen och ansvarar där för att grönytor, 
häckar, buskage etc. är välvårdade. 

Markrenhållningsenheten håller stadens gator och torg i ett vårdat skick, såväl sommar som vinter. 
TEK, Borås kommuns Parkerings AB och LFF är de största beställarna. 

Transportenheten med lastväxlare och kranbilar är i första hand en servicefunktion som sköter det 
interna transportbehovet inom avdelningens olika verksamhetsområden. Enheten är också en mycket 
viktig del i beredskapsorganisationen vid plogning och halkbekämpning av gator. 

Avdelningens administrativa funktioner 

Avdelningschef är ansvarig för kalkylenheten. 

Kalkylenheten räknar på inkommande förfrågningar, tar in offerter, prissätter och sammanställer 
kalkyler tillsammans med utsedd arbetschef och arbetsledare. Enheten är också avdelningens experter 
på upphandlingsformer och regleringar. Denna kalkylgrupp bistår främst avdelningen Entreprenad, 
men arbetar även med den mekaniska verkstaden inom avdelningen Fordon - Verkstad. 

Avdelningens administrativa enhet ansvarar för avdelningens samlade ekonomiadministration. I 
arbetsuppgifterna ingår bl.a. samordning av ekonomifrågor, uppföljningar redovisningar, IT-system och 
avdelningens arbete med GIS (kartor, uppföljningar internt och externt). Enheten sköter även hante-
ring av leverantörsfakturor samt fakturering till kund. Enheten har under året bestått av en arbetsledare 
med ansvar för tre administratörer och en GIS ingenjör. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Avdelningen verkar i en konkurrenssituation med olika aktörer inom marknaderna för mark- och 
anläggningsarbeten, fastighets-/idrottsskötsel och VA-uppdrag. Avdelningen arbetar med såväl mark- 
och anläggningsprojekt som med driftentreprenader åt Borås Stads förvaltningar och bolag. 
Avdelningens uppdragsgivare är främst TEK, FOF, LFF, BEMAB och Stadsledningskansliet (SKA). 

Avdelningens verksamheter kräver stora inköp från externa leverantörer inom maskin-, transport- och 
materialbranschen (cirka 53 % av avdelningens omsättning består av dessa inköp). För att uppnå en 
effektiv hantering av dessa finns ramavtal med leverantörer som grund, oftast med en lokal förankring 
vilket är mycket gynnsamt för näringslivet i Borås Stad. 
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Delar av avdelningens verksamhetsområden är mycket starkt präglad av säsongsvariationer och bero-
ende av externa resurser, i form av entreprenadmaskiner/fordon och specialkompetenser inom olika 
yrken som inte finns i egen regi. Detta innebär att avdelningen under perioder utökas med ytterligare 
100-150 personer som arbetsleds och administreras av avdelningens chefer, samt administreras genom 
HR-funktionen och avdelningens interna administrativa enhet. 

Omsättningen för 2020 jämfört med 2019 minskade med cirka 11,5 % (cirka 60 miljoner kronor). 
Minskningen av inköpta varor och tjänster minskade med 66,7 miljoner kronor under 2020. Minsk-
ningen beror på en minskad volym av uppdrag från framförallt SKA, BENAB och TEK (- 28 miljoner, 
- 34 miljoner respektive - 10 miljoner). En ökad omsättning ses mot BEMAB, utifrån de uppdrag som 
avdelningen erhållit inom drift och underhåll av fjärrvärmenätet. 

Verksamhetsutveckling/nyheter 
Avdelningens ambitioner att ligga i framkant med miljösatsningar har fortsatt som vanligt under 2020. 
Vi arbetar med att ständigt utveckla vår anläggning Ramnaslätt för beredskap och materialåtervinning, 
nu med belysningsstolpar drivna av vind och sol. Vi har även investerat i en solcellsanläggning på 220 
kvadratmeter monterad på vår Llentabhall. 

År 2020 har präglats av coronapandemin, med oro för familj, vänner och vad framtiden bär med sig. 
Avdelningen har i många olika sammanhang visat på förmåga att vara flexibel och lösningsfokuserad. 
Avdelningen är en väsentlig del i de förutsättningar som Borås Stad har för att klara de åtaganden som 
koncernen Borås har gentemot sina invånare vid extraordinära händelser. 

Detta sker givetvis i samarbete med många medarbetare på övriga avdelningar i vår förvaltning, men 
också i andra förvaltningar och bolag, som arbetat mycket hårt i denna kris. 

Vi ser att de nya kontakter och samarbetsytor som skapats under pandemin har lett till att ännu fler för-
valtningar har uppmärksammat de resurser och verksamheter som finns inom Servicekontorets olika 
avdelningar, vilket på sikt kan bredda den kundbas vi har idag. 

Avdelningen har under år 2020 tecknat ett samarbetsavtal med Borås Elnät AB som vi är väldigt glada 
för. Uppdraget innebär att vi ska utföra schaktning, transporter och avstängningar i samband med 
elarbeten, både vid reparationer, omläggning samt kundanslutningar av till exempel bredband. Ett sam-
arbete som bygger på tillit, samarbetsförmåga, lösningsfokusering och ett driv för att skapa en plattform 
som ger ett mervärde för båda parter. 

Ett nytt avtal inom drift och underhåll för TEK är också tecknat gällande de centrala delarna av Borås. 
Tyvärr förlorade vi de konkurrensutsatta områdena med alla våra tätorter, vilket innebär att avdelningen 
för första gången sedan starten 1992 inte utför uppdrag inom drift och underhåll i några av våra 
tätorter. 

Under 2020 har avdelningen fortsatt arbeta med att förstärka samarbetet med våra beställande förvalt-
ningar och bolag inom ramen för det koncerntänkande som ska prägla vårt arbete. Vi fortsätter vår dia-
log om vikten av långsiktiga driftavtal kombinerat med projekt som utvecklar våra olika organisationer. 
Dessa samarbeten ger beställare och utförare trygghet och en stabil grund att stå på inför framtiden. 
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4.3.5 Fordon - Verkstad 

Resultat och resultatmarginal 
Fordon - Verkstad 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 602 522 523 

Resultatmarginal (%) 0,5 0,5 0,5 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Avdelningen har 40 medarbetare och består av fordonsenhet, fordonsverkstad, mekanisk verkstad och 
förråd. Uppdraget som Servicenämnden har fått att köpa in och driva ett kemikaliesystem i Borås Stad 
har gett oss ett nytt område som inneburit att vi anställt personal med specialistkunskap. 
Servicekontoret har under året fått i uppdrag av den centrala krisledningsnämnden att upprätta ett tre-
månaders krisberedskapslager. Vår avdelning har under året arbetat med förrådshantering och logistik 
kring detta uppdrag i samarbete med Entreprenadavdelningen. Vi har även här fått anställa extra-
personal för att hantera den utökade volymen och logistiken. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Fordonsenheten administrerar för närvarande 861 fordons- och maskinenheter för Borås Stads förvalt-
ningar och bolag, via olika former av avtal. Av dessa är 788 finansierade genom leasingavtal, vilket ger 
bra möjligheter att successivt förnya fordonsparkens standard ur flera aspekter; teknik, säkerhet, kom-
fort och miljö. Borås Stads krav på miljöanpassade fordon gör också att fortsatta investeringar för att 
byta ut äldre fordon och maskiner är nödvändiga. Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med 
Koncerninköp i Borås Stad. 

Fordonsverkstaden samarbetar med sina kunder inom Borås Stad genom kundmöten, bland annat 
kring information om vår verksamhet samt avstämning av pågående projekt med respektive kund. Kun-
derna är främst Borås Elnät AB, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, Borås Energi och Miljö 
AB samt AB Bostäder i Borås. 

Fordonsverkstaden är en verkstad för tunga fordon, maskiner, personfordon och lätta lastbilar. Där ut-
förs också montering och kalibrering av alla alkolås i Borås Stads fordon och även installation av GPS i 
alla Servicekontorets fordon. Separat finns också en komplett däckverkstad. 

I förrådet finns 3 100 artiklar för att möta efterfrågan framförallt från Servicekontorets egna verksam-
heter, men även från andra förvaltningar. Förrådet kompletterar däckverkstaden med ett däckhotell för 
cirka 3 200 däck. Till förrådet hör även drivmedelsstation och tvätthall. Drivmedelsstationen är ett 
komplement vid extraordinära händelser, med hänvisning till att det är den enda stationen i närområdet 
som kan drivas utan ordinarie elförsörjning. 

Mekaniska verkstaden är inriktad på tillverkning, reparation och underhåll av allehanda kommunal-
tekniska installationer. Det kan vara ramper, stålkonstruktioner, räcken, trappor, staket, grindar och 
annat byggnadssmide. Verkstaden är certifierad enligt EN 1090-1. Det innebär att den kan svetsa 
bärande stålkonstruktioner och kvalitetssäkra samt CE-märka sina produkter. 

Underhåll av Borås Stads skulpturpark utförs av mekaniska verkstaden på uppdrag av Kultur-
förvaltningen. 

Verksamhetsutveckling/nyheter 

Då Servicenämnden arbetar mot kommunens antagna miljömål läggs stort fokus på de olika bränsle-
slagen. Övergången från vanliga fordonsbränslen som diesel/bensin till fossilfria drivmedel ökar snabbt 
på befintlig fordonspark. 
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Fordonsenheten kommer vid avrop av fordon för beställande förvaltningar och bolag att rekommen-
dera elfordon enligt Kommunfullmäktiges beslut. Enheten arbetar även löpande med att försöka få ner 
skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad. Under 2020 har trenden för ökade skadeanmälningar brutits 
och istället har de minskat med 26 procent. Om detta beror på den pågående pandemin utifrån att 
fordon har använts i mindre utsträckning eller att vi faktiskt har en positiv nedåtgång får vi analysera 
när vi återgått till normala rutiner efter pandemin. 

Fordonsverkstaden har under 2019-2020 byggt till en däckverkstad med två fordonsfack för att kunna 
möta de krav som en allt större fordonspark ställer. Däckverkstaden var i drift första gången inför däck-
bytet våren 2020. Resultatet har varit positivt, ordinarie reparationer och service har fungerat väl jäm-
sides med däckbytena. Även logistiken av däckhanteringen före och efter bytena har underlättats 
eftersom förråd och däckverkstad ligger nära varandra. 

Förrådet har utökat med ett VA-lager under våren 2020 och i samband med coronapandemin har vi 
även ställt om och tillhandahåller nu ett tremånaders krisberedskapsförråd för skyddsutrustning för 
Borås Stad i samarbete med krisledningen i Borås Stad. 

Servicenämnden fick i uppdrag 2019 att köpa in och driva ett kemikaliehanteringssystem i Borås Stad. 
Avdelningen Fordon-Verkstad har under våren 2020 anställt en person som kemikaliesamordnare och 
upphandlat ett kemikaliesystem för detta uppdrag. Implementeringen påbörjades i september 2020. 

4.4 Verksamheten 2020 
Servicenämnden har till uppgift att utföra tekniska och administrativa tjänster samt servicetjänster för 
Borås Stads förvaltningar och bolag. Vårt mål är att tillsammans skapa en god livsmiljö för invånarna, 
för Borås Stads bästa. Vi bygger vårt arbete på kunskap och erfarenhet, och visar på möjligheter för en 
hållbar utveckling för Borås Stad. Servicenämnden har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar 
under företagsliknande former enligt en beställar-/utförarmodell. Servicenämnden arbetar därutöver 
med uppgiften att utveckla beställar-/utförarmodellen för att klara framtidens krav. 

Servicenämndens övergripande verksamhetsidé 

Servicekontorets ska arbeta för att bidra till en god livsmiljö för Borås Stads invånare, för Borås Stads 
bästa. 

Vi uppnår detta genom att: 

• skapa kundvärde för Borås Stads förvaltningar och bolag, 
• skapa långsiktiga relationer genom verksamhetskompetens, flexibilitet och kvalitet, 
• utveckla verksamheten genom framåtanda, innovation och hållbarhet, 
• vara stadens naturliga förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och extraordinära händelser, 

samt 
• leda utvecklingen inom våra verksamhetsområden tillsammans med våra beställare i Borås Stad 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetsintegrerad budget handlar om att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet. 
Metoden har framför allt använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv till exempel hur offentliga resurser fördelas mellan könen och hur denna fördel-
ning möter kvinnors, mäns, flickor och pojkars behov. 

Servicenämnden verkar genom sitt arbete inom beställar-/utförarmodellen och fördelar inte några 
offentliga medel utan arbetar utifrån övriga koncernens beställningar. 
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Det innebär att Servicenämnden under året inte har genomfört några aktiviteter med anknytning till 
jämställdhetsfrämjande utveckling. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Servicekontoret har av den centrala krisledningsstaben i Borås Stad fått i uppdrag att upprätta ett kris-
beredskapsförråd för bland annat skyddsutrustning, desinfektionsmedel samt förbrukningsmaterial. 
Detta har inneburit att förvaltningen har fått prioritera hantering och logistik kring detta. Under hösten 
har vi anpassat förrådet enligt centrala krisledningsgruppens rekommendation till Kommunstyrelsen, 
det vill säga att tillhandahålla ett kontinuerligt tremånaders krisberedskapsförråd. 

Förvaltningen har varit förskonad från större sjukskrivningstal under år 2020 och sysselsättningen har 
varit fortsatt god under perioden. Det handlar framför allt om att många av Servicekontorets ordinarie 
verksamheter kunnat fortsätta som vanligt, men även tack vare förvaltningens förmåga att snabbt ställa 
om verksamheten till rådande omständigheter och med kort varsel kunna rycka in på områden där det 
behövs extra insatser. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Summa  

6 Verksamhetsmått 

6.1 Övergripande Servicekontoret 

6.1.1 Försäljning 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Extern 
fakturering, tkr 

26 885 23 252 12 000 26 199 

6.2 Dataservice 

6.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Lösningsgrad i 
första 
kontakten, % 

85,9 85,7 86 87,7 



Servicenämnden, Årsredovisning 2020 21(23) 

6.3 Personal- och Kontorsservice 

6.3.1 Lönesupport 

6.3.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Andel besvarade 
samtal, %. 
Lönesupport 

93,6 92 87 92 

6.4 Entreprenad 

6.4.1 Anbud 

6.4.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Erhållna anbud, tkr 124 965 94 441 120 000 188 461 

6.5 Fordon - Verkstad 

6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal anmälda 
skador på fordon 

592 590 580 453 
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7 Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr 
Budget  

2020 
Utgift  
2020 

Avvikelse  
2020 

Maskiner och fordon 15 000 23 319 -8 319 

Kontorsutrustning 4 000 2 713 1 287 

IT-infrastruktur 3 000 1 402 1 598 

Summa 22 000 27 434 -5 434 

Analys 
Investeringsbudgeten för maskiner och fordon uppgick till 15 mnkr, vilket är ett så kallat förslagsanslag. 
Årets faktiska investeringar för maskiner och fordon uppgår till 23,3 mnkr där 14,4 mnkr är för andra 
förvaltningar och BEMAB:s räkning. Servicekontorets egna investeringar består till största delen av re-
investeringar i traktorer till markrenhållningsverksamheten. 

I investeringsbudgeten för kontorsutrustning ingår både utskriftsenheter och infoskärmar. Där står ut-
skriftsenheterna för större delen av årets utnyttjade medel, 2,5 mnkr av utnyttjade 2,7 mnkr. Efterfrågan 
på infoskärmar har varit betydligt lägre under 2020, något som skulle kunna vara en effekt av 
coronapandemin, detta har däremot inte verifierats med verksamheterna. 

Investeringsbudgeten för IT-infrastruktur har under 2020 fått inkludera nödvändiga inköp av mobil-
telefoner under innevarande år. Detta är i sin tur en följd av att Borås Stad ändrar modellen för hårdva-
ran (mobiltelefoner inklusive tillbehör) från leasing av extern part, till egenägda mobiltelefoner med 
intern leasing. Detta uppdrag har tilldelats Servicekontoret och förändringen av modellen innebär att ett 
separat årligt investeringsanslag från och med 2021 tillförs nämndens budget. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd  

utgift 

Total 
budget  

2020 

Utgift  
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Arbetsmiljöåtgärder 
Pantängen 3 500 1 936 2 027 -91 0  3 

Ombyggnation av P5 2 500 50 50 0 0  3 

Ombyggnation av 
mekanisk verkstad 3 500 1 311 1 312 -1 0  3 

Ombyggnation av P9 2 750 50 50 0 0  3 

Pantängen 
nybyggnation 53 000 23 100 1 003 22 097 22 097  2 

Pantängen 
förbättringsåtgärder 
2020 

6 900 6 900 2 906 3 994 3 994  2 

Summa 72 150 33 347 7 348 25 999 26 091   
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Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Omdisponerade medel 

Posten inkluderar arbetsmiljöåtgärder Pantängen, ombyggnation av P5, ombyggnation av mekanisk 
verkstad samt ombyggnation av P9. 

Investeringarna som omdisponerades till innevarande år, är nu avslutade och aktiveras i och med års-
bokslutet 2020. 

Pantängen nybyggnation 

Investeringsposten i sin helhet avser ny- och ombyggnation av Pantängen. Investeringen ska bland 
annat resultera i en utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad användning av befintliga lokaler. 

Posten ”utgift 2020” härrör till de hittills nedlagda kostnaderna för framtagande av upphandling för 
byggnation. 

Med hänvisning till Kommunfullmäktiges återremiss till Stadsledningskansliet som beslutades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-27, har investeringen pausats och Servicenämnden av-
vaktar resultatet av denna återremiss. 

Resterande budgeterade medel för 2020 omdisponeras därmed till 2021. 

Pantängen förbättringsåtgärder 2020 

Posten omfattar ombyggnationer av befintlig yta både inomhus och utomhus samt översyn/utbyte och 
utbyggnad av belysning, ventilation, laddstationer och solcellsenergi. 

Här fortsätter ännu ej avslutade projekt enligt lagd plan. Dessa omfattar bland annat utökning av 
skärmtak, förbättringsåtgärder i verkstadslokaler samt slutbesiktning av solcellsinstallationer. 

De projekt som avslutas och aktiveras omfattar översyn av belysning och installation av laddstationer 
för motorfordon. 
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