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Vi prioriterar välfärdens kärna

»

	Budgetförslaget för 2015 utgår ifrån vår strävan att utveckla Borås
till en attraktiv kommun att bo och verka i. I vår stad ska dina
ambitioner och livsdrömmar vara av större vikt än vilken bakgrund du har. Här ska boråsarna ha chansen att förbättra sin livssituation.

Allianspartierna i Borås, bestående av Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
verkar för en stad där individens egen kraft, kunskap,
förmåga och idéer står i centrum. Budgetförslaget för 2015
är ett fullföljande av de idéer som våra partier presenterade
under valrörelsen. Vi strävar efter att utveckla Borås till en
attraktiv kommun att bo, leva och verka i.
Allianspartiernas vision är ett öppet, varmt och mångkulturellt Borås, en kommun som präglas av mångfald
och valfrihet, där alla människor känner delaktighet,
tar ansvar och ges möjligheter att växa. Vår grundsyn är
glasklar och självklar. Vi utgår från alla människors lika
och unika värde, lika rättigheter och skyldigheter. I Borås
värnar vi demokratiska värdegrunder – humanism, demokrati, rättvisa, respekt och tolerans. I vår stad ska dina
ambitioner och livsdrömmar vara av större vikt än vilken
bakgrund du har. Här ska alla ha chansen att förbättra sin
livssituation.

skattemedel är det viktigt med ansvarskänsla och grundlighet, för att garantera att medlen används så effektivt
som möjligt.
Näringslivet är en förutsättning för välfärden. Ett livskraftigt och varierat näringsliv skapar nya arbetstillfällen som
är en förutsättning för tillväxt och framtidstro, samtidigt
som skatteintäkter tillkommer som finansierar välfärden.
Ett gynnsamt företagsklimat skapar resurser som kan användas till att finansiera förskola, skola, äldreomsorg och
funktionshinderomsorg. Huvuduppgifterna för en kommun är att finansiera och säkerställa utbudet av välfärd,
service och tjänster.
En god infrastruktur är av vikt för att näringslivet ska
kunna blomstra. Götalandsbanan kommer att bidra till att
minska avstånden till Göteborg, Jönköping och Stockholm. Det kommer ge goda möjligheter att stärka vår
arbetsmarknadsregion och underlätta arbetspendling.

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla beslut.
Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att
utbilda sig, arbeta, göra karriär och forma samhället. I vår
stad ska jämställda villkor gälla inom alla områden, såväl
politiska, som kulturella, sociala och ekonomiska, oavsett
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I Borås Stads verksamhet
beaktas barnperspektivet.

För att kunna erbjuda fler förskoleplatser investerar vi i
flera nya förskolor. Men vi vill också fortsatt värna mindre
förskoleenheter. Under 2015 ges ett utredningsuppdrag
för att se hur olika förskolenheters storlek påverkas av dess
kostnader. Vi ger även uppdrag till stadsdelsnämnderna
att se över ett återinrättande av familjedaghem. Borås ska
erbjuda förskoleplatser på enheter i varierande storlek, det
är viktig för barnen och inte minst de som växer upp i
mindre orter. Vårdnadsbidraget ska bevaras.

Avgörande för vår kommuns utveckling är att vi har ordning och reda i de kommunala finanserna. En långsiktigt
god ekonomi är förutsättningen för att kunna förverkliga
vår politiska vision. I förvaltandet av våra gemensamma

Borås ska ha en skola som präglas av kvalitet och arbetsro.
Vi värnar det fria skolvalet och ser att det har medfört en
utmaning som våra kommunala grundskolor måste anta.
Vi välkomnar också friskolor att etablera sig i staden, på
samma villkor som de kommunala. För att kunna möta
3
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utmaningen från friskolor behöver vi vässa våra kommunala skolor och stärka deras anseende. I vårt Borås väljer
eleverna den kommunala grundskolan för att de där får
den bästa utbildningen, inte för att det är det enda valet.
Våra äldre ska erbjudas en värdig och god vård den dag de
behöver en hjälpande hand, vare sig det är i hemmet eller
på ett boende. För att fler äldre ska få de insatser de önskar
och för att de ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen, ges i budgeten ett uppdrag på att ta fram kommunala
riktlinjer för biståndsbedömningen.
Det är kommunens roll att skapa valfrihet för sina
medborgare. I Borås ska information om verksamheter i
välfärden finnas lättillgänglig och överskådlig, oavsett i
vilken driftsform den bedrivs. Boråsaren ska själv kunna
välja utförare utifrån vilken aktör som bäst tillfredsställer
de individuella behoven.
Det är viktigt att stadens resurser används på ett effektivt
och genomtänkt sätt och att det kontinuerligt omprövas
vilka verksamheter som bedrivs i kommunal regi. Staden
ska alltid kunna motivera tydligt varför en verksamhet
bedrivs eller ägs av kommunen.
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Borås Stad är till för boråsarna. Därför ska kommunens
organisation vara utformad så att den i högsta möjliga
mån tillgodoser alla boråsares behov. Den nämndorganisationen som togs fram utifrån fem parametrar (däribland
mer lika, högre kvalitet och tydligare styrning), har inte
uppnått sitt syfte. I budgeten ges uppdrag att initiera ett
arbete med att ta fram en ny nämndorganisation utan
stadsdelsnämnder. Kvaliteten i kommunal service ska inte
variera beroende på i vilken stadsdel boråsaren är bosatt.
I vår budget ryms både staden och landsbygden. Genom
att skapa en god infrastruktur och genom att ge goda
möjligheter för boende, företag, jobb och service, så kan vi
möjliggöra tillväxt i hela kommunen.
Budgeten för 2015 innehåller krav på effektiviseringar i
verksamheterna och hushållning av våra gemensamma
skattepengar. Satsningar sker på de verksamheter som
ligger inom välfärdens kärna. I budgeten prioriteras
kärnverksamheter, så som förskola, skola, äldre- och
funktionshindersomsorg. Vi kommer att driva en fortsatt
genomtänkt, ideologiskt förankrad politik med fokus på
god välfärd och människors valfrihet.

Annette Carlson
Moderaterna

Morgan Hjalmarsson

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Folkpartiet Liberalerna
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Tio år i sammandrag

mnkr
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-3 719

-4 029

-4 306

-4 378

-4 588

-4 764

-4 597

-4 702

-5 002

-5 167

-168

-179

-171

-185

-160

-158

-162

-204

-193

-202

-3 887

-4 209

-4 477

-4 563

-4 748

-4 922

-4 760

-4 906

-5 195

-5 369

3 989

4 230

4 451

4 554

4 768

4 923

4 917

5 077

5 214

5 444

20

32

57

19

13

27

44

18

33

35

RESULTATRÄKNING
Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto
RESULTAT EFTER FINANSNETTO
Extraordinära intäkter/kostnader
ÅRETS RESULTAT
NETTOINVESTERINGAR

122

53

31

10

33

28

201

189

52

110

60

130

53

23

48

76

29

0

0

0

182

183

84

33

81

104

230

189

52

110

-255

-251

-343

-361

-326

-362

-413

-376

-370

-400

3 267

3 491

3 335

3 416

3 501

3 209

3 433

3 588

3 765

3 963

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

799

1 000

1 474

1 833

1 860

2 152

2 249

2 271

2 195

2 126

SUMMA

4 066

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 859

5 960

6 090

Eget kapital

3 035

3 207

3 292

3 325

3 406

3 510

3 825

4 014

4 065

4 175

290

529

651

810

930

1 007

939

856

856

856

Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

741

755

866

1 114

1 025

844

918

990

1 039

1 059

4 066

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 859

5 960

6 090

4 892

5 123

5 429

5 501

5 747

5 823

5 795

6 047

6 161

6 361

FINANSIELLA NYCKELTAL

Storleksutveckling
Bruttokostnader
- förändring %

5,6

4,7

6,0

1,3

4,5

1,3

-0,5

4,3

3,3

2,9

4 066

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 859

5 960

6 090

6,3

10,5

7,1

9,2

2,1

0,0

6,0

3,1

1,7

2,2

58

245

608

719

835

1 308

1 331

1 281

1 156

1 055

107

132

169

164,

181

254

244

223

220

215

74,6

71,4

68,5

63,3

63,5

65,5

67,3

68,5

68,2

68,5

Räntabilitet RT %

3,7

2,8

3,0

1,8

2,3

3,1

5,6

5,4

1,0

1,5

Resultatmarginal %

3,0

2,4

2,7

1,7

2,1

2,9

5,5

5,2

1,3

1,4

Skatteintäktsutveckling %

6,1

6,1

5,2

2,3

4,7

3,2

-0,1

3,3

2,7

4,4

Balansomslutning
- förändring %
BETALNINGSFÖRMÅGA
Rörelsekapital
Kassalikviditet %
SOLIDITET
Soliditet %
RESULTAT

Nettokostnadsutveckling %
Nettokostnader i % av skatteintäkterna

7,0

8,3

6,4

1,9

4,1

3,6

-3,3

3,1

3,5

3,3

97,5

99,5

100,6

100,2

99,6

100,0

96,8

96,6

99,0

98,0

1,20

1,14

1,13

1,05

1,07

1,09

1,02

1,03

1,02

1,03

100 221

100 985

101 487

102 458

103 294

104 106

104 867

105 995

106 900

108 000

21,49

21,49

21,49

21,49

21,49

21,49

21,06

21,06

21,06

21,06

EFFEKTIVITET
Kapitalets omsättningshastighet
ÖVRIGT
Folkmängd 31/12 resp år
Skattesats %
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Valfrihet och välfärdens kärna är prioriterat

»

	Budgeten för 2015 prioriterar kärnan i välfärden. Förskolan,
grundskolan och gymnasieskolan tillsammans med äldreomsorgen får ytterligare resurser. I budgeten ges en mängd uppdrag som
alla handlar om att utveckla Borås till en bättre stad att leva i,
en stad som passar alla och där det finns valfrihet också inom
den kommunala välfärden.

Valfrihet
Den enskildes frihet att själv avgöra vad som är bäst för
den egna individen är det synsätt som den här budgeten
utgår ifrån. Vi fyra partier i Alliansen delar den gemensamma utgångspunkten att rätten att välja, även inom välfärden, är grundläggande och att det på det området finns
mycket att utveckla i Borås Stad. Välfärden blir bättre
om konkurrensens krafter kan användas för att utveckla
och ständigt utvärdera de olika verksamheterna. Det blir
inte bara bättre för de som aktivt väljer privat verksamhet,
utan också för dem som väljer att använda kommunens
verksamhet. Genom att tydligare redovisa kvaliteten på de
kommunala enheterna skulle även de som väljer kommunala utförare kunna göra ett mer medvetet val.
Valfriheten för boråsarna behöver bibehållas och utvecklas
inom förskola, skola, äldre- och funktionshinderomsorg.
Det är områden som högst påtagligt påverkar den enskilde
som befinner sig i någon av verksamheterna. Det är därför
viktigt att det är de själva som får fatta de avgörande besluten om vem som ska utföra verksamheten.
Inom skolan ska vi ha en positiv inställning till de fristående aktörer som ansöker om att bedriva utbildning i Borås.
Fristående aktörer bidrar med kreativitet och innovation
och sporrar oss att göra den kommunala skolan än bättre.
Det är mycket viktigt att den kommunala skolan fortsätter
utvecklas, och att den är konkurrenskraftig i förhållande
till de fristående skolorna. Den kommunala skolan ska
erbjuda kvalitet, därom får det inte råda något tvivel.
Tillämpningen av lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten behöver utvecklas på flera sätt. Resultatenheter
för hemtjänsten i egen regi behöver införas, självkostnads6

beräkningen behöver göras om då den nuvarande inte är
tillräckligt uppdaterad, ersättningssystemet behöver uppnå
kraven på konkurrensneutralitet. Valsituationen i hemtjänsten behöver stimulera aktiva, medvetna och självständiga val. En förändring av vilka tjänster som ingår i
LOV möjliggör för brukaren att få ta del av en rättvisande
jämförelse mellan externa utförare och kommunala.
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under
2015 genomföra förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska följande ingå:
• resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs,
• självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande
inte är tillräckligt uppdaterad,
• ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet.
• valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.

Förskola
Förskolan utgör i en växande kommun som Borås en
mycket expansiv verksamhet. Det finns ett stort behov av
ersättningslokaler för de moduler som används för närvarande. För Alliansen är förskolans utbyggnad en prioriterad fråga. Lokalfrågorna är avgörande för den utbyggnad
av förskolan som krävs. För att få till nya förskolor krävs
samverkan mellan stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. För att
förkorta processen för att få fram nya förskolor behöver
nämnderna samarbeta tätare. Centrala förskolor måste tas
fram.
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Externa aktörer kan starta nya förskolor i Borås, vilket vi
välkomnar. Kommunstyrelsen ska bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås Stad för att delta i utbyggnaden av
förskolan. Fler fristående alternativ skapar även en större
mångfald och ger ett tillskott av förskolor i olika storlekar
med olika pedagogiska inriktningar. Det ska uppmuntras
av Borås Stad.
I samhället fyller förskolan flera viktiga funktioner. För
det första är det en viktig pedagogisk verksamhet för barnen. Förskolan ger barnen grundläggande kunskaper inför
deras fortsatta utbildning. Den sociala samvaron i förskolan utgör för många barn en god träning inför skolgången.
Förskolans uppdrag med pedagogisk utbildning kombineras med det behov som finns i samhället för heltidsarbetande föräldrar att under arbetstid ha barnen placerade
i bra verksamhet. Med tanke på förändrade arbetstider,
skiftarbete och lång pendling finns det behov av förskolor
med mycket flexibla öppettider.
I Borås finns goda komplement till förskolan, så som vårdnadsbidrag, pedagogisk omsorg samt kooperativa familjenätverk. Dessa har en viktig roll att fylla för att erbjuda ett
större utbud av barnomsorgsinriktningar i vår stad. Stadsdelsnämnderna uppdras även att se över förutsättningarna
för återinförande av familjedaghem. Borås ska erbjuda
möjligheter till barnomsorg av varierande slag. Det är av
stor vikt för familjerna. Vårdnadsbidraget ska bevaras då
det ökar familjernas självbestämmande.

Grundskola
Den svenska skolan har under de två senaste mandatperioden reformerats kraftigt. Samtidigt har vi i Borås bedrivit
arbete efter en handlingsplan ”Lust att lära- möjlighet att
lyckas” som har baserats på tre huvudsakliga inriktningar:
Rektors uppdrag, läraryrkets status och resultat. Det arbetet behöver fortsätta.
Borås Stads skolor ska vara konkurrenskraftiga. Det ska
vara lika självklart att välja en kommunal som en fristående skola. Borås Stad måste ta matchen i friskolekonkurrensen genom att erbjuda elever och föräldrar attraktiva
skolor. Kommunstyrelsen ansvarar fortsatt för att driva
arbetet i enlighet med handlingsplanen.
Vi vill under mandatperioden rikta 15 miljoner kronor per
år, sammanlagt 60 mnkr, till ett skollyft för grund- och
gymnasieskolor. Skollyftet är ett icke nivåhöjande anslag
som 2015/16 ska användas till kompetensutveckling för
lärarna med fokus på fördjupade ämneskunskaper.
Alla elevers rätt till god utbildning måste säkerställas. Det
ska inte spela någon roll i vilken stadsdel man bor utan det

måste vara likvärdiga förutsättningar. Vi vill samla skolfrågorna i en central för- och grundskolenämnd. Det ökar
likvärdigheten men gör det också enklare att styra skolan
och resursfördelningen.
I Borås Stads skolor ska det finnas plats för alla elever att
bli sedda. Varje elevs rätt att utvecklas efter sina förutsättningar behöver förstärkas. Det är av vikt att särbegåvade
barn ges möjlighet och uppmuntran att utvecklas så långt
som möjligt. Även de elever som är högpresterande behöver ständigt möta nya utmaningar.
Arbetet med att förebygga mobbning ska fortgå. Vår
utgångspunkt är att det är en självklarhet att det är mobbaren och inte den utsatta som ska behöva byta skola.
Arbetet mot mobbing ska bygga på evidensbaserade
metoder. Riskområden för mobbning på skolområden ska
kartläggas.
Undersökningar visar att elever som dagligen får fysisk
aktivitet i skolan presterar bättre. I Borås Stads skolor ska
rörelse dagligen vara en viktig fråga. Vår ambition för
mandatperioden är att frågan om rörelse i skolan utvärderas och utvecklas, då studier från andra städer visar på att
ökad rörelse i skolan leder till förbättrade studieresultat.

Gymnasieskola
Borås Stads gymnasieskolor har ett konstant högt söktryck
och står sig väl i konkurrensen. Genom att se till att gymnasieskolorna har goda förutsättningar för olika inriktningar ska den redan starka positionen utvecklas ytterligare. Det fria skolvalet ska fortsätta gälla i Boråsregionen.
På Almåsgymnasiet bedrivs idag restaurangutbildning
med gott renommé. Men det finns inget tillagningskök.
I investeringsbudgeten finns medel avsatta för ett tillagningskök på Almåsgymnasiet, så att eleverna får träna på
att laga mat varje dag till sina skolkamrater.
Bäckängsgymnasiet växer och verksamheten trängs i de
befintliga lokalerna, därför anslår vi medel i investeringsbudgeten för att påbörja en välbehövlig utbyggnad.
Utbildningsnämnden behöver fortsätta arbetet med fler
lärlingsutbildningar. Lärlingar är en utbildningsform som
genom sin starka koppling till arbetslivet ger goda möjligheter till arbete.
Utbildningsnämnden uppdras att utreda hur, och om
möjligt, införa en veckas praktik även på de högskoleförberedande programmen.
De av våra skolungdomar som önskar förbättra sina studieresultat under lov och ledigheter ges möjlighet till det.
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Utbildningsnämnden uppdras utreda möjligheterna att
stärka elevernas förutsättningar att möta framtidens utmaningar inom E-handel och logistik.

Äldreomsorg
Alla individer är unika, så även våra äldre. Därför måste
den vård och omsorg som ges till våra äldre utgå från varje
enskilds behov. Information ska ges om alla hemtjänstsutförare i Borås. Det är kvalitet och inte driftsform som är
det viktiga när vi ger de äldre rättigheten att välja hemtjänstutförare.
För att skapa tydlighet i ledning och styrning, samt skapa
en likvärdig äldreomsorg i hela kommunen, vill vi inrätta
en central facknämnd med ansvar för äldreomsorgen i
Borås. Kvaliteten i den kommunala äldreomsorgen ska
inte variera beroende på vilken stadsdel den enskilde bor i.
Borås Stads vård- och omsorgsboenden, också benämnda
äldreboenden, kostar mer än snittet. Vid en jämförelse
med Hallandskommunerna är våra kostnader 21,5 procent
högre. Jämfört med snittet i Västra Götaland är våra
kostnader 14,5 procent högre. Betalar vi över 100 000
kronor mer per plats och år än kommunerna i Halland så
borde vi också få ut en ännu bättre kvalitet. Omsorg om
skattebetalarnas pengar innebär för oss att vi ska få bästa
möjliga kvalitet för insatta resurser. Verksamheten behöver
ständigt följas upp och utvärderas, för att bästa möjliga
kvalitet ska uppnås.
Stadsdelsnämnd Väster uppdras att lägga ut Byttorpsklint
på förnyad entreprenad.
Stadsdelsnämnd Öster uppdras att ta fram underlag för att
2016 lägga ut ytterligare minst två Vård och omsorgsboende på entreprenad.
Biståndsbedömningen i Borås måste bli tydligare. Vår
vision är att alla äldre ska få den vård och omsorg som
de önskar. Kommunala riktlinjer skulle tydliggöra vilka
kriterier som gäller vid biståndsbedömning till vård- och
omsorgsboenden. Att enbart bedöma utifrån Socialtjänstlagen, som är en ramlag, skapar en otrygghet och ett allt
för stort tolkningsutrymme som leder till att våra äldre
inte alltid vågar söka hjälp.
Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vårdoch omsorgsboende ska tas fram av Stadsdelsnämnd Öster.
Riktlinjerna ska förtydliga vilka kriterier som ska gälla vid
biståndsbedömning till vård- och omsorgsboenden. Nivån
för möjligheten att ansöka till vård- och omsorgsboenden
blir då tydligare för boråsaren. Följande tillägg som går
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utöver vad som lagstadgas i Socialtjänstlagen ska inkluderas i de kommunala riktlinjerna:
• De som uppnår 100 hemtjänsttimmar i månaden ska
erbjudas plats på vård- och omsorgsboende.
De äldre som har passerat 85 år ska ges förtur till trygghetsbostäder. Vi vill därför sänka åldersgränsen i reglerna
för trygghetsbostäder från dagens 90 till 85 år.
Stadsdelsnämnd Öster uppdras att revidera följande
skrivelse i reglerna för trygghetsbostäder så att lydelsen blir
enligt följande:
• ”… Företräde i kön har personer över 85 år, …”
(Idag 90 år).
Den som väljer att bo kvar hemma ska ges tillräcklig hjälp
och stöttning för att kunna göra det. Det ska vara kvalitet i hemtjänsten. Det är viktigt att våra äldre i så stor
utsträckning som möjligt möter samma personal. Den
som får hemtjänst ska i förväg veta vem som kommer hem
till sig.
I Borås ska ingen känna sig isolerad. Kommunen ska
därför samarbeta med civilsamhället för att skapa mötesplatser där äldre kan träffas för att umgås, äta och stifta
nya bekantskaper. På mötesplatser, träffpunkter och
boenden är hjälp med IT-tjänster en värdefull tillgång för
våra äldre.

Funktionshinderomsorg
Kommunen ska arbeta för att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att få jobb.
Sociala omsorgsnämnden uppdras att öka dagersättningen
till deltagare i daglig verksamhet, samt varje år göra en
proportionerlig uppräkning av ersättningen i enlighet med
generell löneuppräkning i övriga verksamheten. LSS- och
SoL verksamheten behöver organiseras så att boenden inte
står tomma trots att det finns behov.
Inom funktionshinderomsorgen finns det ett stort värde
av valfrihet. LOV ska tillämpas även för dem som inte fyllt
65 år.

Kommunal organisation
Det finns ett huvudsakligt syfte med den kommunala
organisationen och det är att underlätta för boråsarna att
leva sina liv. Allianspartierna har ambitionen att organisationen på ett än bättre sätt ska spegla boråsarnas behov.
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Införandet av centrala facknämnder är ett prioriterat uppdrag och ska genomföras till årsskiftet 2016/17. Centrala
facknämnder har flera fördelar. Likvärdigheten ökar och
det ska inte spela någon roll för boråsarna var i kommunen
de bor. Styrningen förbättras och kompetensen kan samlas
istället för att spridas ut i tre separata nämnder som idag är
fallet med stadsdelsnämnderna.
Ny inriktning för Servicenämnden krävs. Servicekontoret
ska inte konkurrera med det privata näringslivet och måste
därför omedelbart avsluta den verksamhet som inte vänder
sig till Borås Stads egen organisation.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontorets
framtid i syfte att avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska
belysas vilka delar av verksamheten som kan utföras av
extern aktör.
Servicenämnden ska 2015 leverera ett resultat om 5 mnkr.
Resultatet får inte skapas genom höjda kostnader visavi
de kommunala verksamheter som är bundna till Servicenämnden, utan förväntas ske genom rationaliseringar.
För att motverka korruption och andra oegentligheter är
det av vikt att säkerställa och tydliggöra möjligheterna att
utföra intern kontroll. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
behöver förstärkas och arbetssättet tydliggöras.
För att öka kreativiteten och innovationen i organisationen
ska så kallad utmaningsrätt införas. Rätten att utmana
innebär att nämnden inom utmanat område måste ta ställning till huruvida verksamheten med fördel eller ej skulle
kunna bedrivas på entreprenad. Utmaningsrätt gäller ej
verksamhet som innefattar myndighetsutövning och kan
främst förväntas inom teknisk utförarverksamheter samt
städ, kök och liknande. Kommunstyrelsen uppdras att
utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i
lämpliga verksamheter.
Samarbetet mellan näringsliv, forskning och akademi är
viktigt för stadens utveckling och Borås Textile Fashion
Center är ett sådant exempel. Inför kommande samarbeten behöver finansieringsaspekten ses över i syfte att
fördela kostnaderna på rätt sätt.
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggs ut på entreprenad under
2015. Marken ska ej säljas.
Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad.
Tekniska nämnden uppdras att stärka upphandlingsavdelningen. Upphandlingsavdelningen ska aktivare ta hjälp
av de möjligheter som finns för att om möjligt gynna det
lokala näringslivet samt ge små företag möjlighet att delta

i upphandlingar. Avdelningen ska även stärka avtalstroheten och inköpsrutinerna i kommunkoncernen.

Bostadsbyggande
I framtidens Borås är en livskraftig stadskärna hjärtat i
kommunen. Väsentligt för att öka livskraften i centrum är
att förtätningen fortgår. En del boråsare har en dröm om
ett centralt boende, som idag är svårt att förverkliga. De
bor hellre tio våningar upp än tio hållplatser bort. Vi vill
därför uppmuntra till en fortsatt byggnation av höga hus
i Borås. Förtätningen av stadskärnan kräver kommunal
service i form av förskolor och skolor med mera, samt ger
underlag för en livskraftig stadskärna med ökade möjligheter för näringslivet.
I visionen för 2025 sägs att stadskärnans invånarantal
ska tredubblas. För att det ska vara möjligt krävs en plan
för förtätning av stadskärnan. Planen måste bygga på tät
samverkan med fastighetsägarna för att kunna förverkligas. Lufttomter behöver inventeras, tomma ytor behöver
bebyggas och detaljplaner behöver bli mer tillåtande.
För att våra kommunala bostadsbolag ska kunna vara
med och öka byggnationstakten av hyresrätter, måste de
ges möjlighet att sälja av delar av sina fastighetsbestånd.
Genom att allmännyttan säljer av delar av sitt bestånd,
frigör de nytt kapital som kan användas till nybyggnation.
För de boende på områden där allmännyttan äger den
absoluta merparten av lägenheterna finns det ett värde i att
ha flera bostadsföretag att välja bland. Bostadssegregationen behöver minskas och mångfalden av upplåtelseformer
behöver ökas.
AB Bostäder uppdras att sälja ut delar av bolagets fastighetsbestånd, företrädesvis på områden där bolaget är
en dominerande aktör i syfte att frigöra kapital för andra
investeringar.
Kommunstyrelsen ska arbeta med att finna tomter som
lämpar sig för bebyggelse av bostäder, samt att det detaljplaneläggs för bostadsbyggnation även utanför stadskärnan. Myndighetsutövande nämnder ska ha en positiv och
tillåtande attityd till byggnation i attraktiva och sjönära
lägen.
Borås Stad ska bjuda in innovativa bygg- och fastighetsföretag som vill investera i Borås för att delta i nybyggnation
av bostäder i kommunen. Genom att anordna markanvisningstävlingar kan fler företag bidra till ökad byggnationstakt samt till nytänkande lösningar.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om
parkeringsnormen och lämna förslag till Kommunstyrelsen under 2015.
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Arbetsmarknad
Genom att driva en lokal arbetslinje vill vi få fler människor i varaktiga arbeten. Kommunen ska vara ett föredöme i att ge fler människor chansen att komma i arbete.
Med vår lokala arbetslinje vill vi även att det ska krävas
motprestation för att få ut försörjningsstöd. Det innebär
att personer med försörjningsstöd anvisas till praktik och
kompetenshöjande insatser. Vi vill växla bidrag mot jobb!
Arbetslivsnämnden ska använda Gröna vägen som en
rehabiliteringsinsats och därmed ett komplement till
Återbruk.
Feriejobb är en viktig del i att ge våra ungdomar arbetslivserfarenhet. Borås Stad bör därför fortsätta sitt arbete
med att ge stadens ungdomar möjlighet att feriejobba
inom kommunen under sommarloven. Vi vill även möjliggöra för förenings- och näringsliv att annonsera feriearbeten via kommunens informationskanaler.
Borås Stad ska arbeta för att deltagare i daglig verksamhet
ska kunna komma in på arbetsmarknaden.
Introduktionsprogrammen för nyanlända ska ha tydlig
koppling till arbete eller utbildning.

Näringsliv och konkurrens
Nyetablering inom näringslivet ska stimuleras så att nya
arbetstillfällen skapas eftersom ett livskraftigt och varierat
näringsliv är en nödvändig förutsättning för boråsarnas
välfärd. Härigenom skapas förutsättningar för tillväxt och
framtidstro samtidigt som skatteintäkter tillkommer som
finansierar en bra service inom skola, barn-, äldre- och
funktionshinderomsorg.
Utmaningen ligger i Borås förmåga att vara en attraktiv
stad för företag att starta och utvecklas i, med en dynamisk arbetsmarknad där framtidens jobb kan växa fram.
Vi vill ha ett företagsklimat som kännetecknas av god
service, öppen dialog och korta handläggningstider. Kommunen ska upplevas som serviceinriktad i sin myndighetsutövning.
Borås ska ha en företagslots, där kontakten mellan företag
och kommun blir tydligare och enklare genom ”en dörr
in”-princip i Borås Stads verksamheter.
Ett styrdokument för näringslivet ska tas fram under 2015.
Styrdokumentet ska syfta till att förenkla byråkratin för
näringslivet, att skapa förutsättningar för ett förbättrat
näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå bättre resultat
i mätningar av företagsklimatet. Idag finns det behov av
styrdokument för hur Borås Stad arbetar med konkurrens.
Ett styrdokument för att kunna avgöra i vilka fall som
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inverkan på det privata näringslivet övergår i ren konkurrens behöver tas fram.
För att klara av kompetensförsörjningen till de företag som
verkar i Borås behöver samarbetet mellan utbildningsinstanser, kommunen och näringsliv utvecklas ytterligare.
Borås Stad som den största aktören i samarbetet kring
Boråsregionen ska vara drivande i strävan att attrahera nya
företag till delregionen.

Näringsriktig och god mat
En grundläggande fråga för ett gott liv är bra mat. I Borås
Stads verksamheter lagas dagligen en mycket stor mängd
mat till allt från förskolebarn till äldre inom omsorgen.
För dessa är det angeläget att maten är god och näringsrik
så att den ger bra förutsättningar för ett gott liv i övrigt.
Måltiden är en mycket viktig stund på dagen och behöver
uppmärksammas ytterligare.
Den som inom kommunens verksamhet får mat serverad i
hemmet ska få fler valmöjligheter.
Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd Väster.
Maten till förskolor, skolor och äldreboenden lagas så nära
de som ska äta den som möjligt.
Maten som serveras av Borås Stad ska i så hög utsträckning som möjligt vara närproducerad, miljövänlig, ekologiskt framställd, etiskt märkt, producerad med god djurhållning och bidragande till brukandet av våra marker.
Närproducerad mat har andra fördelar än ekologiska
livsmedel, vilket gynnar den lokala ekonomin och de
gröna näringarna i närbelägen landsbygd. Beredskapsskäl
talar också för närproduktion av livsmedel. I en livsmedelspolicy måste dessa och andra argument viktas mot
varandra. Det får inte vara så att ekologiska livsmedel köps
in på bekostnad av närproducerade livsmedel. I livsmedelspolicyn kan det därför behövas särskilda mål både för
ekologiska som närproducerade livsmedel, så att dessa
används i största möjliga mån. Upphandlingsarbetet ska
beakta möjligheten att ställa kriterier för att säkerställa en
god djurhållning.
Tekniska nämndens arbete med en samdistributionscentral ska fortsätta. Distributionscentralen är en satsning
som kommer förväntas få positiva konsekvenser för Borås
Stad och för miljön. Samtidigt som den underlättar för
mindre företag att delta i upphandlingar och det lokala
näringslivet kan stärkas.
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Kultur
Borås som kulturstad har haft en gynnsam utveckling på
senare år. Borås är en etablerad kulturstad, känd för sina
skulpturer, för konstmuseet och för stadsteatern. Utvecklingen av Simonsland inklusive flytten av Textilmuseet,
som kopplar samman nutid, dåtid och framtid är en sådan
positiv sak. En annan är skulpturen House of Knowledge
som donerats till staden och som förstärkt vårt varumärke
inom kulturen. En tredje sak är Street Art festivalen som
var en stor framgång.
För att fortsätta stärka varumärket av Borås som en spännande kulturstad bör en satsning på att öka kulturturismen till staden initieras.
Kulturnämnden ska inrätta en kulturfond till vilken privata aktörer kan skänka pengar för att stärka kommunens
kulturliv.
Stadsbiblioteket är en mötesplats och en tillgång för boråsarna. Det är av betydelse att öppettiderna för Stadsbiblioteket utökas så att tillgängligheten blir än bättre.
Fokus på barn och unga ska vara tungt vägande i Kulturnämndens arbete.
Kulturen i Borås ska vara mångsidig och även tillmötesgå
exempelvis funktionshindrades behov av att uppleva konst.
Black box och scentekniken på Stadsteatern, samt Kulturskolans lokaler ska utredas under året.

Miljö
Borås ska vara en hållbar kommun. Strävan efter ett hållbart samhälle att lämna över till kommande generationer
ska fortsätta. Det ska vara så enkelt som möjligt att vara
miljövän i Borås. Det sker bland annat genom tillgänglig och nära återvinning, genom generösa öppettider på
återvinningscentralerna och genom energi- och klimatrådgivning.
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att föreslå en
ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten inom solenergi,
beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt
kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar.
Hållbara vindkraftsetableringar kräver förankring bland
de närboende. En vindbruksplan som ett tillägg till
Översiktsplanen ska tas fram med tydliga spelregler för
vindkraften innan tillstyrkan till byggnation av vindkraftverk kan ske. Tysta områden ska utredas.
Ägardirektiven till Borås Energi och Miljö AB bör ändras
med följden att inga vindkraftverk etableras innan en
genomarbetad vindbruksplan är på plats.

I Borås ska papperskorgarna bli fler och tillgängligare
och de ska kombineras med askkoppar och källsortering.
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda formerna för
detta. Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra
för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste systemet.
Rådgivning i Orangeriet startar under 2015 och kommer
att utgöra ett stöd för boråsarna att ta steg mot en miljövänligare livsstil. Orangeriet ska verka för hållbarhetens tre
innebörder: ekonomisk, ekologisk och social.
En tillgänglig kollektivtrafik, inklusive närtrafik, är en del
i att skapa ett hållbart samhälle. Därutöver ska infrastruktur för att stödja exempelvis elbilar finnas tillgänglig.

Stadsutveckling och
kommunikationer
Under 2015 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen. Det är av vikt att ”Staden vid
stationen” börjar planeras. Ändringar i översiktsplanen bör
genomföras med hänsyn till den kommande sträckningen,
som möjliggör exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden.
Kungsleden utgör idag en barriär som delar centrala Borås
i två delar. En förstudie bör undersöka möjligheten att
gräva ner delar av Kungsleden och få till en planskild
korsning vid Åsbogatan. Det skulle göra att stadskärnan
knyts samman med kulturhusområdet och skapar nya ytor
för handel och rekreation. Tekniska nämnden uppdras att
2015 initiera en förstudie kring Kungsleden.
Södra Torget ska inte fungera som en parkeringsplats för
bussar. Genom att anlägga fler busshållplatser i centrum
kan Borås Resecentrum bli samlingspunkten för busstrafiken utan att tillgängligheten till stadskärnan minskar. Ett
samlat resecentrum är en förutsättning för välfungerande
kommunikationer.
Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget, i
syfte att frigöra torget från busstrafiken.
Kollektivtrafikens attraktionskraft kan ökas genom att
olika trafikslag – gång, cykel, bil och kollektivtrafik länkas samman.
Centrum ska även i fortsättningen ha en hög grad av
tillgänglighet för såväl bilister, cyklister som kollektivtrafiken. Många utav handlarna i stadskärnan uttrycker
oro kring den utfasning av bilar från centrum som pågår.
Bilarna har även i framtiden en självklar plats i staden,
men det behöver planeras för en förbättrad samverkan
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med gångtrafikanter och cyklister samt kollektivtrafik.
Fler korttidsparkeringar ger en utökad tillgänglighet för
besökare som kommer med bil.
Kommunikationerna behöver utvecklas i samråd med
boende och näringsliv.
Borås Stad ska införa ett parkeringsledningssystem så att
det blir enklare att hitta lediga parkeringsplatser i centrum.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över
parkeringsnormen, i synnerhet vid byggnation av studentbostäder.
I Tekniska nämndens arbete med cykelbanor bör nämnden även se över märkningen av cykelbanorna samt vägvisning för cyklisterna. Tekniska nämnden bör tillsammans
med Trafikverket ta ställning till byggnation av cykelväg
i Kråkered, Sandhult, mellan Kinnarumma och Fagersberg, Sandared och Backabo samt mellan Fristad och
Tämta, Fristad och Borgstena och mellan Rydboholm och
Ridhuset. Inom den satsning på 7 miljoner som sker finns
utrymme för delar av detta.

Det är även av vikt att industrimark bereds i sträckningen
längs riksväg 40 samt längs nya 27:an.

Hemlöshet
Det är aldrig acceptabelt att människor i Borås tvingas
sova utomhus. Vår vision är en stad där ingen människa
tvingas sova i portgångar eller på toaletter. Det är av vikt
att se över bostadssituationen för de personer som drabbats
av relationsvåld. De utsatta måste snabbt få en ny bostad,
även om de är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkningar.
Sociala omsorgsnämnden bör se över förutsättningarna
att arbeta utifrån premisserna i modellen ”Housing first”.
Housing first utgår ifrån att en egen bostad är en förutsättning för att en hemlös ska kunna ta itu med sina
problem. Först en egen bostad – sedan hjälpinsatser.
Sociala omsorgsnämnden ska ha ett nära samarbete med
frivilligorganisationer inom det sociala området.

Trygghet
Jämställdhet
Borås Stad är en stor arbetsgivare och är i den bemärkelsen
en viktig aktör för jämställdheten. Inom Borås Stad ska
lika lön för lika arbete vara fast etablerat.
Det ska vara möjligt att göra karriär även inom kommunen i de kvinnodominerade yrkena. Valfrihetsreformerna
är av vikt för att man även i kvinnodominerade yrken ska
kunna välja bland olika arbetsgivare. Det ger även många
kvinnor möjlighet att driva egna företag som erbjuder
tjänster som tidigare enbart erbjudits av Borås Stad.
Duktiga medarbetare i våra verksamheter ska premieras,
därför ska Borås Stad tillåta en ökad lönespridning så att
duktiga medarbetare ges möjlighet till god löneutveckling.

Markfrågor
Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna
erbjuda färdig tomtmark för företag och institutioner som
en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. För att klara av att tillgodose behovet av mark
för företagsetableringar krävs en aktiv markpolitik och
hög planberedskap. Därför krävs styrdokument för att
tydliggöra Borås Stads ambitioner och syn på kommunens
markinnehav, markanvändning, markanvisningar och
markpriser.
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I Borås ska varje invånare känna sig trygg. Inget inskränker människors liv och frihet i samma utsträckning som
våld och annan brottslighet. Kommunen ska vara en aktiv
part i trygghetsskapande åtgärder. Kommunen ska tillsammans med Polisen arbeta för att motverka kriminalitet
och våld genom åtgärder såsom larm, grannsamverkan,
trygghets- och nattvandringar och i förekommande fall
trygghetskameror.
Borås Stad ska fortsätta arbeta enligt överenskommelsen
som finns med Polisen samt arbeta vidare med ”Säker och
trygg kommun”.
För att öka tryggheten skulle en jourtelefon, dit medborgare kan anmäla trasig belysning och klotter finnas.
Faktorer som orsakar otrygghet i stadsbilden bör åtgärdas
snarast möjligt. En lämplig tidsram bör vara att anmält
klotter åtgärdas inom 24 timmar. Efter större evenemang
bör strävandet vara att staden ska vara städad inom 12
timmar.
Tekniska förvaltningen ska fortsätta arbeta med att identifiera otrygga trafikmiljöer och i samverkan med väghållare
ta fram åtgärdspaket.

Budget 2015 | Politisk inledning

Fritid
Borås ska ha ett rikt föreningsliv. Arbetet med att underlätta kontakten mellan förening och kommun ska vara
ständigt pågående
Boråshallens tillgänglighetsanpassning och ombyggnation
ska starta. Det är av stor vikt att det finns en ändamålsenlig hall i Borås.
Stadsparksbadets renovering påbörjas 2015 och huvuddelen av medlen läggs 2016.
Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt med föreningslivet utreda behov och
förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall
på lämplig plats.
Under 2015 kommer arbetet med att hitta lämpliga ytor
för att bygga mindre spontanidrottsplatser att fortsätta.

13
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Visionen Borås 2025

»

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

Styrmodell i Borås Stad
Bakgrund

Målstyrningen

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

Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och
mot uppsatta mål. Det handlar om att skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och effekter
för dem vi är till för. Målstyrningen i Borås Stad utgår
från Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag
och indikatorer. De mål som sätts ska vara SMARTA, dvs
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och
Aktivitetsskapande.

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. Målen i budgeten ska följas upp med en beskrivning
av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Här ska kortfattat
och enkelt framgå om målet uppnåtts eller inte. Fokus
sätts på mål och måluppfyllelse ur ett kommuntotalt
perspektiv.
Årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning
och analys av måluppfyllelsen. Det är dock av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras löpande under verksamhetsåret och inte enbart blir en punkt i en årsredovisning.
Därför gäller att utfallet för verksamhetsmålen ska ingå
både i löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om en indikator (t ex betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de redovisas
och analyseras i de ordinarie uppföljningsrapporterna.
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Indikatorer, särskilda uppdrag och aktiviteter utgår från
visionens strategiska målområden:
1. Människor möts i Borås
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
3. Företagandet växer genom samverkan
4. Livskraftig stadskärna
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.
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Nämnderna har i sina budgetförslag för 2015 lämnat förslag på målvärde för Kommunfullmäktiges övergripande
indikatorer. Om flera nämnder är berörda av indikatorn
ska nämndernas målvärden summeras och motsvara det
mål som Kommunfullmäktiges beslutar för Borås Stad.
De ekonomiska resurserna ger, tillsammans med engagerade medarbetare, förutsättningar för verksamheten. Därför
finns, utöver visionens målområden, även stödområdet
ekonomi och egen organisation. Inom målområdet finns
indikatorer för sjukfrånvaro, timavlönade och hälsa. Kommunstyrelsen har uttryckt mål för kommunen i sin helhet
och varje nämnd ska utifrån sin utgångspunkt arbeta i
den riktning som framgår av de kommuntotala målen.
Nämndernas målvärden redovisas i texterna för respektive
nämnd.

Flera perspektiv på kvalitet
Resultatet från de undersökningar som Borås Stad deltar
i ger kommunen kunskap om områden där kvalitet och
service behöver förbättras. Jämförelsen med andra kommuner ger Borås Stad möjlighet att lära av hur andra gör.
Samtliga undersökningar syftar även till att kunna följa
kommunens egen utveckling över tid.

Resultaten från undersökningarna ska användas av nämnderna för att identifiera förbättringsområden och därefter
vidta åtgärder som leder till en bra verksamhet för brukare
och medborgare.
Flera av resultaten från brukaroch andra undersökningar
redovisas i jämförelsetjänsten som finns på Borås Stads
webbplats. Jämförelsetjänsten ger brukare och medborgare
möjlighet att jämföra enheternas kvalitet inom förskola,
grundoch gymnasieskola samt vårdoch omsorgsboende.
Under 2015 deltar Borås Stad i Kommunens Kvalitet i
Korthet och SCB:s medborgarundersökning. Brukarundersökningar görs inom fritid, kultur, förskola, grundoch
gymnasieskola, äldreomsorg samt skötsel av gator och
vägar.

Ständiga förbättringar
Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar
fortsätter och som stöd erbjuds öppna seminarier och
workshops, men också mer grundläggande utbildningar
för chefer. Fler och fler verksamheter och arbetsgrupper
arbetar nu med att systematiskt ge förslag på och genomföra förbättringar. Under året kommer Borås Stad, som
en av tio kommuner, också att delta i Sveriges Kommuner
och Landstings s k Innovationsstafett. Det innebär att
15
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höja kunskapen kring innovationsarbetet och att små
förändringar i rutiner eller tjänster kan innebära stora
vinster, inte bara för brukare och medborgare och det egna
arbetslaget utan för hela kommunen.

Medborgardialog
Borås Stad arbetar med att utveckla system och metoder för medborgardialoger som en del i styrningen och i
utvecklingen av verksamheterna. Medborgardialog är ett
strukturerat sätt för förtroendevalda att få mera kunskap
om vad medborgarna tycker. För att få en samlad bild av
medborgardialogerna finns en gemensam webbplats där
information om alla dialoger finns.

Fortsatt utvecklingsarbete
I samband med årsredovisningen för 2014 genomförs för
första gången målområdesanalyser av de sju strategiska
målområden som finns i visionen. I analyserna görs en
genomlysning för att se om Borås utvecklas i rätt riktning
i förhållande till den målbild som beskrivs i visionen .
Målområdesanalyserna ska komplettera årsredovisningen
genom att ha ett längre och bredare perspektiv både tidsmässigt och i jämförelser med omvärlden. Målområdesanalyserna blir också en del av det underlag som används
för arbetet med nästkommande budget.
Under 2015 kommer arbetet med processtyrning att intensifieras. Processtyrning handlar om att styra de flöden som
finns i en verksamhet. Utgångspunkten är att de uppgifter som ska lösas inom en organisation ofta spänner över
olika funktioner. Det kräver koordinering och att man har
kontroll och styr processerna, på ett sådant sätt att man
uppnår ett gott resultat och att det ger rätt kvalitet på det
vi levererar till brukarna och medborgarna.
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Strategiska målområden
– indikatorer och uppdrag
Vision

Revidering av indikatorer

Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och
handel. I Borås står möten mellan människor i fokus.
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar
till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och
idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och
handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans,
och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var
förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu
ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.

Indikatorer och målvärden behöver revideras. En generell
princip behöver definieras för hur arbetet med indikatorer
ska ske. Är det acceptabelt med under 100 som målvärde
på vissa indikatorer? Det behöver fastställas vad som gäller
och ”nämnderna ska rätta sig” efter Kommunfullmäktiges angivna indikatorer! Därutöver är vissa indikatorer
och målvärden av rent kvantitativ karaktär och det kan
ifrågasättas värdet av den typ av instrument. Exempelvis
kan det ifrågasättas huruvida det finns ett egenvärde i att
fastställa x antal medborgardialoger eller av att ange att x
antal personer ska ha en arbetsmarknadsanställning. Det
är exempel på sådana saker som revideringen av indikatorer behöver beakta. För att minska den del av administrationen som inte ger upphov till mervärde för kommuninvånarna ska indikatorerna revideras.

Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska,
sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det
finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av
våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för en
hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen uppdras att till budgetarbetet för 2016
ha omarbetat indikatorerna och målvärdena. Av den
anledningen anges endast målvärden för 2015. Kommunstyrelsen ska presentera förslag som innebär att inte fler indikatorer än absolut nödvändigt används utifrån syftet att
indikatorerna ska användas för att utveckla verksamheten.
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Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra
utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv
bild av staden och stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall T2
2014

Målvärde
2014

Målvärde
2015

32

26

12

12

90

100

18

50

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

17

Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan,
ej äldre än sex månader, %.
Andel kulturutbud för barn och unga, %

60

40,3
24 290

40 000

45 000

183 907

184 696

200 000

200 000

17

21

Antal besökare på Textilmuseet
Antal gästnätter i Borås
Andel säker och tryggcertifierade föreningar, %
Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på Brygghuset

130

110

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

Uppdrag

Nämnd/bolag

I juni 2014 startade ett projekt, ”Ett gott liv var dag”, vilket innebär en grundlig genomgång
av vård- och omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015 skall ett antal förslag till
förändringar som skall leda till förbättringar presenteras.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska
följande ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, - självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,- ersättningssystemet ska
uppnå kraven på konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva,
medvetna och självständiga val.

Kommunstyrelsen

Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas
och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens
hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda medel
avsätts.

Kommunstyrelsen

100

100

200

250

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt föreningslivet Fritids- och folkhälsonämnden
utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall på lämplig plats.
Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens
bokningssystem under 2015.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden ska utveckla och öka antalet brukarråd för de anläggningar
som nyttjas av många föreningar.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Samarbetet mellan Fritid- och folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna. Vi ger därför
Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man
prövar möjligheten att som verksamhet räkna administration/samordning i syfte att utveckla
samarbetet med de sociala föreningarna.
Nämnden ska inrätta en kulturfond till vilken privata aktörer kan skänka pengar för att
stärka kommunens kulturliv.

Kulturnämnden

Textilmuseet skall verka för att få ett utökat statligt och regionalt uppdrag för sin
verksamhet.

Kulturnämnden

Nämnden ska inom ramen för det finska förvaltningsområdet ordna kulturella evenemang
riktat till finsktalande boråsare.

Kulturnämnden
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Uppdrag

Nämnd/bolag

Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2015.

Arbetslivsnämnden

Lagen om valfrihet (LOV) ska i Borås Stad gälla även för personer under 65 år, det vill säga Sociala omsorgsnämnden
även för dem som inte är ålderspensionärer men som ändock är berättigade till insatser.
Stadsdelsnämnd Väster uppdras att lägga ut Byttorps klint på förnyad entreprenad.

Stadsdelsnämnden Väster

Den som i kommunens verksamhet får mat serverad i hemmet ska få fler valmöjligheter.
Maten till förskolor, skolor och äldreboenden produceras och lagas så nära de som ska äta
som möjligt. Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd Väster.

Stadsdelsnämnden Väster

Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är markant högre
än snittet i Västra Götaland. Stadsdelsnämnd Öster uppdras utreda varför det är så samt
föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga i paritet med snittet i länet.

Stadsdelsnämnden Öster

Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende ska tas fram av
Stadsdelsnämnd Öster.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnd Öster uppdras att revidera följande skrivelse i reglerna för trygghetsbostäder så att lydelsen blir enligt följande:- ”… Företräde i kön har personer över 85 år, …”
(Idag 90 år).

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnd Öster, kommungemensam äldreomsorg, uppdras att ta fram underlag för
att 2016 lägga ut minst två Vård- och omsorgsboenden på entreprenad.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnderna ska verka för kompetensutveckling av personalen inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnd Öster uppdras ta fram en kompetensplan.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnderna uppdras att i möjligaste mån inkludera de äldre i matlagningen och
skapa en meningsfull måltidssituation.

Samtliga stadsdelsnämnder

AB Bostäder uppdras att fortsätta med omdaningen av Hässle torg.

AB Bostäder

De kommunala bostadsbolagen ska verka för att det finns trygghetsbostäder i olika delar
av kommunen.

De kommunala bostadsbolagen
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för
barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna.
Utfall T2
2014

Målvärde
2014

Målvärde
2015

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

86,4

95

100

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %.

74,1

90

100

65,0

83

100

76,5

90

100

92

100

216,1

215

220

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2013

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av gymnasieskolan, %.
Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

73,3

Andel elever i åk 8 som uppger att de har en vuxen i sin närhet som
det kan prata förtroligt med, %.
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan (max är 20 poäng).

14,2

14,2

14,5

14,3

Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och
högskola, %.

92,0

98,0

95

100

94

100

21 500

21 500

92,8

98

100

96

98

100

100

100

96,6

100

100

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd;
%.
Antal barn och unga, 6-20 år, som tillhör någon förening.
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.
Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans
(veckans) aktiviteter, andel i %.

83,9

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på
förskolan, %.
Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att de ska
nå målen i alla ämnen, %.

84,6

94,2

100

100

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

82,8

89,1

100

100
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Uppdrag

Nämnd/bolag

En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de
fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor
mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en
översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås Stad för
att öka valfriheten, ge möjligheter till olika pedagogiska inriktningar samt för att delta i den
utbyggnad av förskolan som behövs.

Kommunstyrelsen

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar söka medel för t ex Fritids- och folkhälsonämnden
aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden.
Borås har deltagit i ett projekt för att skapa ett sammanhållet och lätt tillgängligt föräldrastöd. Målet är att alla föräldrar genom ett varierat utbud skall erbjudas ett generellt stöd
oavsett barnens ålder. Syftet har varit att utveckla befintlig föräldrastödsverksamhet.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att permanenta denna verksamhet.

Fritids- och folkhälsonämnden

Kulturnämnden ska tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden intensifiera arbetet med
att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Utbildningsnämnden uppdras att utreda möjligheterna för att stärka elevernas förutsättningar att möta framtidens utmaningar inom E-handel och logistik.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden uppdras att tillskapa fler lärlingsplatser i gymnasieskolorna.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden uppdras att utreda hur, och om möjligt, införa en veckas praktik även
på de högskoleförberedande programmen.

Utbildningsnämnden

Nämnden ska erbjuda alla ungdomar, som gått ut grundskolan och gymnasiets årskurser
1 och 2, feriearbete eller för dem som så önskar sommarlovsentreprenör. I det arbetet
ska nämnden öppna upp för näringslivet och föreningslivet att annonsera på Borås Stads
hemsida samt om det är lämpligt placera feriearbete hos föreningar eller andra ideella
organisationer.

Arbetslivsnämnden

Stadsdelsnämnd Norr får i uppdrag att utreda den framtida användningen av Särlaskolan
sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar för att återinföra familjedaghem i
Borås Stad.

Stadsdelsnämnden Norr

Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas av en skola i varje stadsdel och därefter utvärde- Samtliga stadsdelsnämnder
ras.
Stadsdelsnämnderna ska ge möjlighet för enskilda skolenheter att ge sitt arbete en speciell Samtliga stadsdelsnämnder
profil. Detta kan ge skolan ökad attraktionskraft. Bland annat kan spetsutbildningar i vissa
ämnen införas.
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Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Tillgång till mark för företagande, m2
Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv

59

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %

77,3

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

444

Utfall T2
2014

Målvärde
2014

Målvärde
2015

341 900

250 000

250 000

36

50

35

78

78

411

375

Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar.
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under
kalenderåret.

948

200

200

900

850

Uppdrag

Nämnd/bolag

En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att skapa
förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå bättre resultat i
mätningar av företagsklimatet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”-princip, i
Borås Stads verksamheter.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program. Borås Kommunstyrelsen
Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark för företag
och institutioner som en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav, markanvändning,
markanvisningar och markpriser.
Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet
för personer som erhåller försörjningsstöd, så kallad motprestation.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden ska öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att gå
från daglig verksamhet till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetslivsnämnden

Gröna vägen ska användas av arbetlivsnämnden som en rehabiliteringsinsats.

Arbetslivsnämnden
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Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en
blandning av boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall T2
2014
6

17

20

137

118

200

200

0

100

100

100

33

33

83

80

100

108

108

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum
Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.
Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.

76

Målvärde
2014

Handelsindex – attraktiv handel

Målvärde
2015

Uppdrag

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för att nå upp
till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor
som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på lokalisering av
framtida höga hus.

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om parkeringsnormen och lämna
förslag till Kommunstyrelsen under 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden

För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering av
ytor som annars kan uppfattas som otrygga att vistas i.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.

Tekniska nämnden
Borås Parkerings AB

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska en viss andel vara avgiftsfria.

Tekniska nämnden
Borås Parkerings AB

De kommunala bostadsbolagen ska underlätta för hyresgäster att ombilda fastigheter till
bostadsrätter eller ägarlägenheter

De kommunala bostadsbolagen
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande
landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall T2
2014

Målvärde
2014

Målvärde
2015

Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal
utveckling

27

50

50

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

45

47

57

Uppdrag

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva på
införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på ett organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt område viktiga frågor.
Landsbygdsutvecklingen förstärks genom ortsråden, som ligger väl i linje med vision 2025
”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.

Kommunstyrelsen

Fritids- och folkhälsonämnden ska tillsammans med BoråsBorås TME AB arbeta mer med
natur- och landsbygdsturism, bland annat genom att marknadsföra kommunens spår och
leder.

Fritids- och folkhälsonämnden
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa
resor, minskar belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska
öka varje år, %.
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar

Utfall
2013

Utfall T2
2014

Målvärde
2014
4

4

434 460

350 000

440 000

145

157

72

68

5
370 230

Tillgängliga cykelstråk, km
Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i Borås Stads
verksamhet som är miljöfordon, %.

66

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon,
%.
Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten

64

Målvärde
2015

85

90

9

12

Uppdrag

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att
ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en
trafikstrategisk utredning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som
idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden uppdras att 2015 initiera en förstudie kring möjligheten att gräva ner
delar av Kungsleden samt skapa en planskild korsning Åsbogatan/Kungsgatan.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för sammankoppling av Tekniska nämnden
cykelvägsnätet genom centrala Borås, i såväl nord/sydlig som öst/västlig riktning. Detta har
högsta prioritet inom det förstärkta anslaget för cykelvägar. Under 2014 ska en utredning
presenteras, som visar möjliga alternativ till sammankoppling. I utredningen ska också ingå
utmärkningen av cykelbanor samt vägvisningen för cyklister. Nämnden ska också under
2015 presentera förslag till en Cykelplan.
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Andel ekologiska livsmedel, %.

Utfall T2
2014

Målvärde
2014

Målvärde
2015

15,7

25

25

135

110

30

56

304

350

Total energianvändning för uppvärmning av kommunens och de
kommunala bostadsbolagens fastigheter, kWh/kvadratmeter.
Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %.

35,8

Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta
produkter

Uppdrag

Nämnd/bolag

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

Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att föreslå en ambitionsnivå gällande utbyggnads- Lokalförsörjningsnämnden
takten inom solenergi, beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar.
Ta fram förslag på en tydlig upphandlings- och inköpspolicy som tar hänsyn till möjligheten
att ställa miljökrav på hela kedjan utifrån ett livscykelperspektiv där produktion och återvinning vägs in.

Tekniska nämnden

Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska nämn- Tekniska nämnden
den får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste systemet.
I utredningen ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning till papperskorgar
presenteras.
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda, samt eventuellt införa en samdistributionscentral.

Tekniska nämnden

En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning skall göras under 2015.

Miljö- och konsumentnämnden

En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska tas fram av Stadsdelsnämnd
Väster.

Stadsdelsnämnden Väster

AB Bostäder och övriga kommunala bostadsbolag uppdras att vid nybyggnation beakta
möjligheten att bygga flerfamiljshus med grundkonstruktion i trä.

AB Bostäder och de övriga kommunala bostadsbolagen
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Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Utfall
2013

Utfall T2
2014

Målvärde
2014

Målvärde
2015

6,1

6,4

5,9

6,0

519,3

529,1

400

475

33,1

35,5

33

35

Uppdrag

Nämnd/bolag

Centrala facknämnder ska införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka delar av
verksamheten som kan utföras av annan aktör.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för
kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där verksamhet
bedrivs på entreprenad.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggas
ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala café- och restaurangverksamheter
lämpligare kan drivas på entreprenad samt i så fall vidta åtgärder.

Kommunstyrelsen

För att minska den del av administrationen som inte ger upphov till mervärde för kommuninvånarna ska indikatorerna revideras. Kommunstyrelsen uppdras att till budgetarbetet för
2016 ha omarbetat indikatorerna och målvärdena.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en ökad
samordning av bolagens administration.

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Nämnden ska 2015 sälja fastigheter för att minska den årliga kostnaden inom ramen övriga Lokalförsörjningsnämnden
fastigheter med 5 mnkr. Särskilt sådana verksamheter som inte fullt ut används för kommunala verksamhet ska komma ifråga för försäljning.
Lokalförsörjningsnämnden arbetar i samarbete med berörda nämnder fram en lokalresurs- Lokalförsörjningsnämnden
plan som underlag bl.a. för sin investeringsbudget. Denna plan skall utvidgas till att omfatta
även hyrda lokaler för att ge en fullständig bild av lokalanskaffningarna.
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att i samarbete med stadsdelsnämnderna se över hur
kostnaderna för förskolenheter påverkas av förskolans storlek.

Lokalförsörjningsnämnden

Utveckla kunskapen om LOU-upphandlingar hos medarbetarna. Ambitionen är att se till att Servicenämnden
alla upphandlingar genomförs affärsmässigt i ännu högre grad och enligt gällande regelverk.
Nämnden ska 2015 leverera ett resultat om 5 mnkr. Resultatet får inte skapas genom höjda Servicenämnden
kostnader visavi de kommunala verksamheter som är bundna till Servicenämnden, utan
förväntas ske genom rationaliseringar.
Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera på Servicenämnden
den privata marknaden.
Tekniska nämnden uppdras att stärka upphandlingsavdelningen. Upphandlingsavdelningen Tekniska nämnden
ska aktivare ta hjälp av de möjligheter som finns för att om möjligt gynna det lokala näringslivet samt ge små företag möjlighet att delta i upphandlingar. Avdelningen ska även stärka
avtalstroheten och inköpsrutinerna i kommunkoncernen.
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Uppdrag

Nämnd/bolag

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.

Tekniska nämnden

Vita jobb-gruppen ska under 2015 presentera förslag till rutiner för att säkerställa att kommunen inte anlitar leverantörer som är inblandade i ekonomiska oegentligheter. Rutinerna
ska inarbetas i kommunens upphandlingsregler.

Tekniska nämnden

Sociala omsorgsnämnden uppdras att varje år göra en proportionerlig uppskrivning av er- Sociala omsorgsnämnden
sättningen dagersättning till deltagare i daglig verksamhet i enlighet med generell löneuppräkning i övriga verksamheten.
Sociala omsorgsnämndens uppdras att fortsätta med LSS-verksamheter på entreprenad.

Sociala omsorgsnämnden

Stadsdelsnämnderna uppdras att redovisa hur minskade kostnader för livsmedel, givet
den nya livsmedelsupphandlingen med oförändrade kvalitetskrav, skapar ökat ekonomiskt
utrymme i övrig verksamhet.

Samtliga stadsdelsnämnder

AB Bostäder uppdras att sälja ut delar av bolagets fastighetsbestånd, företrädesvis på om- AB Bostäder
råden där bolaget är en dominerande aktör i syfte att frigöra kapital för andra investeringar.
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål

»

	Budgeten 2015 bygger på en positiv utveckling av skatteunderlaget
för landets kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
prognostiserar, jämfört med tidigare år, klar en förbättring under
2015-2016. I detta läge kan ett maximalt ekonomiskt utrymme till
stöd för verksamheten budgeteras. Resultatet beräknas klara det
långsiktiga finansiella målet. Borås har under en rad år kunnat
lägga en stabil ekonomisk grund.

Budgetens grunder
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt hur den finansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också
ett internt resursfördelningsinstrument då ekonomiska
ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsområden. Budgeten skall vara så utformad och kopplad till
de olika verksamheterna att den utgör en bra grund för
styrning och uppföljning på alla nivåer.
Budgeten och det till denna kopplade månatliga budgetuppföljningssystemet på nämndnivå, samt den likaså månatliga 10-dagarsrapporten, har varit viktiga led för Borås
Stad i utvecklingen av en ekonomisk följsamhet. Detta ger
bra förutsättningar, inte minst i svåra tider, till en planerad
och uthållig verksamhet.
Genom lagstiftningen 2006 om ”God ekonomisk hushållning” kopplas budgeten än närmare till övergripande verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt
viktigare blir då att se budgeten som en del i kommunens
samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en
fortsatt klar prioritet men måste utvecklas tillsammans
med en mer avancerad uppföljning av verksamhetsmålen.
Detta utvecklas för närvarande i ett styr- och ledningssystem inom Kommunstyrelsen. En annan koppling är till
Kommunfullmäktiges beslut om ”Vision Borås 2025”. De
övergripande och långsiktiga mål för Borås som finns i visionen har brutits ned till indikatorer för att kunna mätas
och följas i uppföljningssystemet. En snabbare koppling
mellan resultat och nya prioriteringar kommer då också att
bli möjlig.

Den övergripande
finansiella strategin
En god ekonomi är ett viktigt mål för kommunen och ett
grundläggande villkor för att kunna uppnå de sociala eller
välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett
hinder eller en begränsning för kommunen, när det gäller
att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell utveckling är därför
en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. Långsiktiga resultatmål, soliditetsmål,
avsättning till resultatutjämningsreserv och en plan för
den dolda pensionsskulden är instrument som Borås Stad
använder i dessa sammanhang.
Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska
målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för
verksamheten men också utgör grunden till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen.

Konjunkturanpassad
finansiell strategi
Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och
antagandena i dessa, förutsättningarna för verksamheten.
Verksamheten blir effektivast om den har relativt stabila
förutsättningar och en viss långsiktighet. Därför bör
den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna
utformas så att de ekonomiska målen kan ha ett både
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten
måste vara att ramarna i möjligaste mån, och över en
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konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de
långsiktiga målen måste tydligt redovisas.
I de senare årens budgetar har relativt låga resultatnivåer
föreslagits. Bakgrunden har varit att skapa en jämn verksamhetsutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Budgeterade resultatnivåer försvaras av många tidigare års goda
resultat. Under de första 10 åren på det nya millenniet hade
Borås Stad ökat sitt egna kapital ifrån 2,1 till 3,4 miljarder,
för att 2013 vara 4,0 miljarder. Samtidigt har stora avsättningar kunnat ske till dold pensionsskuld, vägprojekt m m.
Budgeten för 2015 bygger återigen på förutsättningarna att
Borås Stad har en relativt stark ekonomi, med resultatutjämningsreserver mm, och en relativt bra en budgetföljsamhet. I förhållande till budgeterat resultat 2014 ger dock den
uppåtgående konjunkturen en förstärkning.

God ekonomisk hushållning
Fr o m 2006 gäller kommunallagens regler om ”God ekonomisk hushållning” . Detta innebär att för ekonomin och
verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Borås Stad har
under ett flertal år arbetat med finansiella nyckeltal för
att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna
analys har sedan legat till grund för vilket verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik och politiskt
accepterad princip och har lett till att kommunens resultat
legat på en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats.

Den ekonomiska plattformen
Uppbyggnaden
Landets kommuner kom med undantag från åren 20022004 in i en resultattillväxt efter det nya millenniet
startade. Borås Stad kunde liksom de flesta andra kommunerna stärka sina finansiella positioner under denna tid
samtidigt som verksamheten kunde expandera. De svåra
år som 2009-2010 förutspåddes bli infann sig inte heller,
särskilt inte i klasserna större och medelstora städer med
befolkningstillväxt.
Borås Stads ekonomiska tillväxt förklaras med konjunkturmässigt ökade skatteintäkter, realisationsvinster från markförsäljning och återbetalningar från AFA-försäkringen samt
av en kommunal organisation vars budgetföljsamhet varit
relativt god. Interna styrsystem såsom buffertar på olika
nivåer, tydlig ledning och tydliga mål har då haft betydelse.
Systemet sattes på prov under 2011 då stora budgetavvikelser uppstod i samband med omorganisationen.
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Prognosen för 2014
Budgeten för 2014 antogs med ett resultat på +52 mnkr,
dvs långt under den finansiella målnivån på +105 mnkr.
Förklaringen var att i ett läge där konjunkturen beräknas
generera relativt låga skatteintäkter kunna behålla mesta
möjliga verksamhet. Mot bakgrund av de senare årens
finansiella uppbyggnad bedömdes ett undantag från
2 %-målet vara rimligt samtidigt som det ur balanskravssynpunkt också var möjligt att disponera 30 mnkr ur
resultatutjämningsreserven. Prognosen för den ekonomiska utvecklingen för Borås stad är i delårsrapporten per
augusti +123 mnkr. Utvecklingen av skatteintäkterna har
under året blivit bättre och motverkar tillsammans med
reavinster de stora nämndavvikelserna på ca 53 mnkr.

Budgetförutsättningar 2015
Förutsättningarna för budget 2015 har genom en av SKL
beräknad skatteintäktsutveckling förbättrats för perioden 2014-2016. För 2015 föreslås ett ekonomiskt resultat
på +110 mnkr. Resultatet är i nivå med det långsiktiga
finansiella målen och med hänsyn till den relativt stora
investeringsvolymen på ca 420 mnkr. Motiv för budgeterad resultatnivå är desamma som i tidigare budgetar – ett
starkt finansiellt läge för Borås- och målet med en jämn
verksamhetsutveckling. Ingen disposition ur resultatutjämningsreserven, som uppgår till 200 mnkr, är planerad eller
möjlig enligt nuvarande regelverk. Budgeten innehåller
generella effektiviseringskrav för nämnderna. Detta ger då
dessa möjligheter att ompröva och förnya verksamheten.

Skatteuttaget
Borås får höga betyg i flera tunga finansiella nyckeltal och
har förutsättningar att klara sig genom en lågkonjunktur.
Detta förutsätter dock en fortsatt ekonomistyrning med
sikte att bibehålla god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen kan nu, inom ramen för en långsiktig ekonomisk
strategi och ett oförändrat skatteuttag behålla nuvarande
verksamhetsnivå. Senaste året för en skattehöjning var
1995 (exklusive skatteväxlingar med Regionen) och då
med 0:75 kr. Kommunstyrelsen föreslår oförändrad skattenivå under 2015, vilket innebär en skattesats på 21:06 %.

Investeringar
Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera
kapitalanvändningen. Bakgrunden är att investeringar i
princip är långsiktiga åtaganden och där lånekostnader
kraftigt kan förändras över tiden. Med en för stor andel
bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maximal verksamhet på sikt försämras. Därför
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har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvolym.
Denna teori får dock inte gälla för s k lönsamma investeringar t ex byte av oljepannor. Utifrån att kommande
investeringar normalt genererar nya nettokostnader för
verksamheten måste de som istället påverkar ekonomin
positivt stimuleras. Lönsamma investeringar läggs alltså
utanför den investeringsram som normalt gäller. Denna
grupp har inför 2013 utökats med exploateringsområden
för industrin, och 2014 med bostadsområden, då kostnadskalkylerna här över tiden skall täckas av tomtpriserna.
Investeringsnivån 2015 är balanserad med tanke på resultatet. Ett sätt att få ned den kommunala investeringsnivån,
och i senare skeden driftkostnaderna, är att byggnationen
genomförs eller medfinansieras av en extern part. Borås
Arena och Ryahallen är exempel på detta.

Finansiella mål
Årets resultat i förhållande till
skatteintäkter och generella statsbidrag

%

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Årets resultat, mnkr

189

52

110

Årets resultat/skatteintäkter och generella
statsbidrag, %

3,7

1,0

2,0

Mål

2-3%

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag är för Borås del
grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär
ett resultat som är ca 110 mnkr. Detta resultat behövs för
att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investeringar
utan att behöva låna till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden intjänad t o m 1997-12-31 den s k
ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får
upptas i balansräkningen. För Borås del innebär den årliga
skulduppräkningen en ökning med ca 30 mnkr per år.
Även denna ökning bör kunna inrymmas i resultatet. Under 2004-2009 har 440 mnkr avsatts för att möta ökade
pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna
följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare
och mer förutsägbar belastning på resultatet. Resultatnivån är också att betrakta som en fallhöjdsmarginal för att
klara balanskravet om oförutsedda händelser inträffar. För
2015 budgeteras ett resultat på +110 mnkr för kommunen.
Detta är i nivå med det finansiella målet.

Soliditet
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

68,5

68,2

68,5

Tillgångsförändring, mnkr

176

100

130

Förändring av eget
kapital mnkr

189

52

110

Självfinansiering av
tillgångsökning, %

105

52

Soliditet, %

Mål

85 80-100

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten,
med det menas den del av kommunens tillgångar som
finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %.
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga
resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om
tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet.
En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och
på sikt högre finansiella kostnader som tar resurser från
kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra
sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre
finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling
förutsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet
och tillgångarna. För oförändrad soliditet måste det egna
kapitalet öka i samma takt som tillgångarna.
Resultatet är budgeterat till 110 mnkr och tillgångarna
beräknas öka med 130 mnkr, vilket innebär att 85 % av
tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel.
Detta gör att soliditeten ökar något till 68,5 %

Budget 2015
Nettokostnaderna exkl avskrivningar är budgeterade till
5 167,2 mnkr. Mellan 2014 och 2015 ökar nettokostnaderna med 165,0 mnkr. Tillsammans med avskrivningar
på 202,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 5 369,2
mnkr en ökning jämfört med budget 2014 på 3,3 %.
Skatteunderlaget enligt 2014 års taxering, d v s de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2013, har räknats
upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda
uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade
inkomstökningarna åren 2014 och 2015. Detta innebär
att hänsyn även tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,06 % beräknas då
de totala skatteintäkterna bli 4 328,2 mnkr.
De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är
budgeterade till 1 116,0 mnkr. Summan inkluderar även
kostnadsutjämning, LSSutjämning, regleringsbidrag, samt
den kommunala fastighetsavgiften. Finansnettot är budgeterat till 35,0 mnkr och inkluderar planerad aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr. Övriga
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finansnettot beräknas att minska med 10 mnkr p.g.a. lägre
marknadsräntor.
Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar
110,0 mnkr. Då några extraordinära intäkter- eller kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också 110,0
mnkr.
Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 400 mnkr. Efter avskrivningar och
avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 198,0 mnkr. Omsättningstillgångarna
beräknas minska med 68,0 mnkr. Sammanlagt beräknas
tillgångarna öka med 130,0 mnkr.
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mnkr
2013

2014

2015

Verksamhetens intäkter

1 344,9

1 158,5

1 193,3

Verksamhetens kostnader

-6 047,2

-6 161,0

6 360,5

-204,2

-193,0

202,0

-4 906,5

-5 195,5

5 369,2

Resultatbudget

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4 017,9

4 109,6

4 328,2

Generella statsbidrag och utjämning

1 059,3

1 104,6

1 116,0

18,0

33,0

35,0

188,7

51,6

110,0

188,7

51,6

110,0

Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Balansbudget
Anläggningstillgångar

3 588,4

3 765,4

3 963,4

Omsättningstillgångar

2 271,1

2 194,2

2 126,2

Summa

5 859,5

5 959,6

6 089,6

4 013,5

4 065,1

4 175,2

- därav årets resultat

188,7

51,6

110,0

Avsättningar

855,6

855,6

855,6

0

0

0

990,2

1 038,9

1 058,8

5 859,5

5 959,6

6 089,6

245,0

312,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa

Finansieringsbudget
Tillförda medel
Överskott från verksamheten

293,8

Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel

330,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

20,2

Minskning av finansiella anläggningstillgångar

5,1

20,0

20,0

649,1

265,0

332,0

-375,9

-370,0

-400,0

0,9

-30,0

-30,0

-375,0

-400,0

-430,0

274,1

-135,0

-98,0

Ökning av långfristiga skulder
Summa
Använda medel
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Ökning av finansiella anläggningstillgångar
Minskning av långfristiga skulder
Summa
Förändring av likvida medel
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Finansiell analys
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RKmodellen. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga
ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi
skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys
av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och
svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har

en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de
fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken exkluderats
för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga
upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför ej
medräknade.

Fyra aspekter vid finansiell bedömning
Vilken balans har kommunen
haft mellan sina intäkter och
kostnader under året och
över tiden?
Föreligger några risker som
kan påverka kommunens
resultat och kapacitet?

Resultat

Kapacitet

Risk

Kontroll

Vilken kapacitet har kommunen
haft att möta finansiella svårigheter på lång sikt?
Vilken kontroll har kommunen
över den ekonomiska utvecklingen?

Resultat
Resultatutveckling

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Bokslut
2013

Budget Ber utfall
2014
2014

Budget
2015

Årets resultat, mnkr

189

52

123

110

Årets resultat/
skatteintäkter %

3,7

1,0

2,3

2,0

Årets resultat/
eget kapital %

4,7

1,3

3,0

2,6

Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år fr o m
1997. De redovisade resultaten de senaste åren har legat
över det finansiella målet och beror delvis på återbetalning
av försäkringspremier från AFA-försäkring.
För 2014 förväntas resultatet bli klart bättre än Kommunfullmäktiges budget främst beroende på upplösning
av tidigare avsättning till medfinansiering av Riksväg 27.
Realisationsvinster från tomt- och markförsäljning har
också blivit högre än förväntat.
För 2015 budgeteras ett resultat på 110 mnkr vilket är i
nivå med det finansiella målet. Resultatet innebär ett utrymme för nämndernas nettokostnader på 3,3 % jämfört
med budget 2014. Relateras det budgeterade resultatet
2015 till det egna kapitalet innebär det en ökning med
2,6 % som därmed värdesäkras då inflationen förväntas
bli 1,3 %.
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Bokslut
2013
Nettokostnader
Avskrivningar

93,1

Budget Ber utfall
2014
2014
95,9

95,6

%
Budget
2015
94,9

4,0

3,7

3,6

3,7

Finansnetto

-0,4

-0,6

-0,6

-0,6

Verksamhetens
nettokostnader

96,8

99,0

98,6

98,0

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den
främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För 2014 beräknas nettokostnadernas andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 98,6 %
vilket är under det finansiella målet. Detta beror bl a på
att nämnderna fått tillåtelse att använda tidigare års överskott. För 2015 budgeteras att verksamhetens nettokostnader inkl. finansnettot skall ta 98,0 % av skatteintäkterna i
anspråk vilket är i nivå med den finansiella målsättningen
på 97-98 %. Borås Stad har en stark ekonomi i grunden
med en lång period av god tillväxt av det egna kapitalet.
I syfte att ge verksamheterna bra förutsättningar för 2015
har ett tillräckligt finansiellt resultat budgeterats.
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Risk

Finansiering av nettoinvesteringarna
Bokslut
2013

Budget Ber utfall
2014
2014

Budget
2015

Överskott från
verksamheten, mnkr

393

245

312

312

Årets nettoinvesteringar, mnkr

375

370

450

400

Självfinansieringsgrad %

104

66

69

78

Nettoinvesteringarna beräknas under 2014 uppgå till 450
mnkr. Exkluderas de kostnader som ej är rörelsekapitalpåverkande, dvs kostnader som ej föranlett någon likvid
utbetalning kommer Borås att ha 312 mnkr kvar när den
löpande driften är betald. Självfinansieringsgraden uppgår
till 69 % vilket innebär att nettoinvesteringarna till 69 %
kan betalas med egna medel från verksamheten. För 2015
beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 78 % vilket
beror på att investeringarna beräknas till en relativt hög
nivå även 2015.

Kapacitet
Soliditet
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

68,5

68,2

68,5

Tillgångsförändring, mnkr

176

100

130

Förändring av eget kapital mnkr

189

52

110

Självfinansiering av
tillgångsökning, %

106

52

85

Soliditet, %

Likviditet
Bokslut
2013
Kassalikviditet, %
Rörelsekapital, mnkr

Budget
2015

223

220

215

1 281

1 156

1 055

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med
antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och
ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2015
uppgå till 215 %. Kassalikviditet under 100 % innebär
att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar efter att ha en låg likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de
kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristiga
betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma
likviditetsreserven. Genom denna möjlighet har kommunen en rimlig likviditet i förhållande till betalningsströmmarna. Dessutom består de kortfristiga skulderna till ca
en tredjedel av semesterlöneskuld till de anställda. Denna
kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet beräknas minska både 2014 och 2015 beroende på
en förhållandevis hög investeringsnivå.

Extern upplåning

Total låneskuld, mnkr

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Soliditeten visar hur mycket av tillgångarna
som har finansierats med egna medel. Kommunens övergripande finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till
80 %. Strävan att nå detta mål har med något undantag
uppfyllts de senaste åren. Under 2014 planerades soliditeten att minska något. För 2015 visar tabellen att 85 % av
tillgångsökningen beräknas kunna finansieras med egna
medel vilket är i nivå med det finansiella målet och bidrar
till en ökning av soliditeten.

Budget
2014

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

0

0

0

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

euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli betydligt
svagare än tillväxten i Sverige.

Budgetavvikelse

mnkr
Bokslut
2012

Kommunen
Nämnder/förvaltningar

Bokslut Ber utfall
2013
2014

+104

+70

+20

-14

-35

-53

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomi och tillfredsställande kontroll över verksamheten är
att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom
tilldelat kommunbidrag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av årets
resultat exklusive realisationsvinster och dels nämndernas
utfall i förhållande till kommunbidraget. Kommunen har
de tre senaste åren redovisat positiva avvikelser jämfört
med budget främst tack vare återbetalning från AFA-försäkring och för innevarande bidrar upplösning av avsättning till medfinansiering av infrastruktur.
Under 2012 förbättrades nämndernas budgetföljsamhet
avsevärt jämfört med 2011 vars stora underskott främst
berodde på engångskostnader i samband med införandet
av den nya förvaltningsorganisationen. För 2014 beräknar
nämnderna återigen relativt stora avvikelser mot kommunbidragen. 15 mnkr beror på godkända ianspråktaganden av tidigare års överskott och i övrigt är underskotten
främst hänförliga till Stadsdelsnämndernas äldreomsorg.
Det är viktigt att nämndernas verksamhet framöver är
under kontroll och en nödvändig utveckling om de finansiella målen skall kunna hållas. Kontroll över ekonomin
är en grundförutsättning för den ”goda” kommunen och
gagnar verksamheten långsiktigt.

Utveckling de kommande
åren 2016-2017
Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för Borås del öka
med 4,2 % 2016 och 4,1 % 2017. Prognosen bygger på en
förbättring av konjunkturen som beräknas ta fart under
2015. Viss beredskap måste dock iakttagas främst p g a
osäkerheten i vår omvärld.
Åren 2016-2017 beräknas skatteunderlaget växa med omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten
är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin växer med
drygt en procent per år mellan 2014 och 2017. Tillväxten i
svensk ekonomi beror till stor del på inhemsk efterfrågan
– såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt.
En viss återhämtning sker också internationellt, men
tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t ex
36

Verksamhetens nettokostnader som tidigare kunnat öka
med i genomsnitt ca 4 % har nu fått växlas ned till något
lägre nivåer. För perioden 2015-2017 budgeteras en genomsnittlig ökning av nettokostnaderna med 3,7 % per år.
Framskrivning av resultatet 2016-2017

Verksamhetens nettokostnader
- årlig förändring, %
Skatte- och bidragsintäkter

mnkr

2015

2016

2017

-5 369

-5 566

-5 791

3,3

3,7

4,0

5 444

5 663

5 896

- årlig förändring , %

4,4

4,0

4,1

Resultat

110

117

125

Nettoinvesteringar

400

400

400

2,0

2,1

2,1

Resultat, % av skatteintäkter

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges
Kommuners och Landstings prognos för Borås Stad. Nettokostnadsberäkningen bygger på 2015 års budget uppräknad med hänsyn till den förväntade löne- och prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna medger.
Resultatnivån 2015-2017 innefattar inte de förändringar
som föreslås i budgetpropositionen för 2015.
Den redovisade investeringsvolymen förutsätts att ligga på
ca 400 mnkr under hela planperioden. För att bibehålla
och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att
effektivare nyttja de befintliga tillgångarna och därigenom
hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare kapitalanvändning, d v s att bättre utnyttja det kapital som
bundits i verksamheten och att avyttra tillgångar som inte
är nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ till besparingar och neddragningar.
Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att
upprätthålla en god resultatnivå och en investeringsnivå
som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen
ovan visar på en resultatnivå som beräknas uppfylla de
finansiella målen under hela planperioden. Detta får anses
vara tillfredsställande efter en relativt lång konjunkturnedgång och med ambitionen att upprätthålla en rimlig
nivå på verksamheten. Kommunens finansiella ställning
kräver inte att den fulla finansiella målsättningen behöver
uppfyllas varje år. Resultatnivån kan därför ses som en
fallhöjdsmarginal vid förändrade ekonomiska förutsättningar.
Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efterfrågan på
kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna.
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Om skatteintäkterna inte får den förväntade positiva
utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för
att kunna möta efterfrågan av mer service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten.
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Nämndernas verksamhet

»

	Budgeten 2015 bygger på att lönekostnaderna ökar med 2,5 %,
medan övriga kostnader räknas upp med 1,3 %. Det ekonomiska
målet för nämnderna är normalt noll, dvs att kommunbidraget
motsvarar nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är överordnat
andra verksamhetsmål. Investeringsbudgeten 2015 är på ca 415
mnkr exkl utbyggnad av nya industri- och bostadsområden.

I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetförslag för kommunens olika interna redovisnings- eller ansvarsenheter, i detta fall de olika nämnderna. Vilka nämnder eller ansvarsenheter det handlar om framgår av nedanstående organisationsschema.

Kommunfullmäktige

Revisorskollegiet
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Kommunstyrelsen

Valnämnden

Tekniska nämnden

Servicenämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och konsumentnämnden

Kulturnämnden

Utbildningsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Arbetslivsnämnden

Stadsdelsnämnden
Norr

Stadsdelsnämnden
Väster

Stadsdelsnämnden
Öster
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Driftbudgeten
Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter
och kostnader. Nettokostnaderna täcks när det gäller
anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd.
Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar
själva med vissa begränsningar om sin lokalanvändning.
Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen
som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar
också kapitalkostnaderna. Detta innebär bl a att ökade
kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet
för övriga verksamhetskostnader. En effektivare kapitalanvändning, dvs att mindre kapital binds i verksamheten, ger
å andra sidan utrymme för ökad verksamhet.
Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte
begränsat till budgetåret. De årliga resultaten balanseras
över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som
underskott. Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen.
En förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts.
Det ekonomiska målet för resp nämnd är det budgeterade
resultatet efter kommunbidrag i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet
är i normalfallet noll, d v s budgeten baseras normalt på
att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa
undantag förekommer dock. Det handlar då främst om
att nämnderna i budgeten finansierar verksamheten med
överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från
tidigare år.

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga verksamhetsmål
äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör inarbetning av underskott ske
under planerade former. Inarbetning av större underskott
kan ske över en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under det
följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning
fattas av Kommunfullmäktige i årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen.
Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget skall avsätta 1 % av kommunbidraget till oförutsedda
händelser/buffert. Syftet med bufferten är att nämnderna
under året skall ha en handlingsberedskap mot oförutsedda händelser. Inträffar inga sådana får nämnden successivt
under året disponera bufferten till sin verksamhet.

Kommunbidrag 2015
Kommunstyrelsen fastställde i juni med utgångspunkt
från beräknade resurser och utifrån önskvärd prioritering och inriktning på verksamheten ekonomiska ramar
för nämndernas budgetarbete. Ramarna bygger på de
förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger.
Budgetramarna uppgick till sammanlagt 5 343,0 mnkr.
Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,5 % medan övriga kostnader räknas upp
med 1,3 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen
till nämnderna höjdes med 137,6 mnkr jämfört med 2014
års budget, vilket motsvarar 2,8 %. I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kommunbidragen till
5 374,5 mnkr. Sammantaget har kommunbidragen till
nämnderna ökat med 3,4 % jämfört med budget 2014.

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika
ansvarsområden. Det ekonomiska målet gäller då för resp
ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte kommunbidragen omfördelas mellan
resp ansvarsområde.
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Kommunbidrag per nämnd

tkr

Nämnd

Budget
2013

Budget
2014

Budget
2015

Kommunfullmäktige

10 500

11 000

11 350

4 200

4 300

4 350

- stadskansliet

61 600

60 850

70 250

- kommungemensam verksamhet

94 400

97 950

102 250

800

4 800

1 000

0

0

0

30 700

30 100

27 200

0

0

0

140 200

143 200

146 900

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen

Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övrig verksamhet
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa
- föreningsbidrag

39 200

37 100

37 650

Samhällsbyggnadsnämnden

32 700

33 400

25 400

Tekniska nämnden
139 350

142 750

143 200

- persontransporter

- väghållning skog parker m m

57 200

58 100

59 300

Miljö- och konsumentnämnden

18 400

19 900

21 000

Kulturnämnden

132 500

147 600

140 400

Utbildningsnämnden

464 900

458 700

469 100

Sociala omsorgsnämnden

621 250

648 400

678 850

Arbetslivsnämnden

210 400

214 400

215 500

5 400

5 500

5 600

Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnd Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

55 950

57 150

44 550

863 600

893 400

926 800

Stadsdelsnämnd Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

26 200

25 250

27 050

1 058 600

1 101 150

1 147 450

Stadsdelsnämnd Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
Summa
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34 900

39 350

48 800

934 000

971 100

1 020 550

5 036 950

5 205 450

5 374 500
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Investeringsbudget
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje
investeringsanslag är bundet till ett givet projekt och kan
inte användas till annat ändamål än det ursprungligen
avsedda. Investeringsanslag beviljas antingen direkt i
årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda
beslut skall grundas på inkomna anbud.
Sammanlagt uppgår de planerade nettoinvesteringarna
under åren 2015-2017 till 1 369 mnkr, varav 493 mnkr
2015, 499 mnkr 2016 och 377 mnkr under 2017. De
något lägre volymerna efter budgetåret är normala med
hänsyn till att projekt med kort framförhållning alltid
dyker upp.

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna
bygger på en årlig investeringsvolym på 400 mnkr för åren
2015-2017. Erfarenhetsmässigt sker alltid tidsförskjutningar i investeringsprogrammet. Samtidigt tillkommer
nya projekt, av vilka ett flertal är under utredning och inte
är medtagna i budgeten.
För att bedömningen av investeringsvolymen skall bli rätt
i förhållande till de åtaganden som investeringar normalt
innebär så beaktas även externa projekt som t ex Borås
Arena kalkylmässigt. Projekt som dessa där t ex ändrade
ränteförhållanden direkt påverkar kommunens resultaträkning bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore
egna investeringar.
I nedanstående tabell redovisas de planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i budgeten har
detta markerats med ”B”.

INVESTERINGSPLAN 2015-2017
Total
utgift

Verksamhet

Utgift
tom Budget
2014
2015

Plan
2016

2017

5 000

5 000

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Särskilda servicefunktioner
Ventilation och energiåtgärder

Lfn

15 000

5 000 B

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

Lfn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Hyresgästanpassningar

Lfn

12 000

4 000 B

4 000

4 000

Restaurering av Vattentornet, Borås

Lfn

7 000

500

6 500
3 000

3 000

3 100

3 000

Belysning

Lfn

9 000

3 000 B

Konvertering elradiatorer

Lfn

1 000

1 000 B

Almenäs ombyggnation

Lfn

6 100

Orangeriet i Stadsparken

Lfn

31 250

20 216

11 034 B

Orangeriet, inventarier

Mn

2 050

1 800

250 B

Kopiatorer/utskriftsenheter

Sn

9 000

3 000 B

3 000

3 000

Fordon och maskiner

Sn

30 000

10 000 B

10 000

10 000

Kommunikationsutrustning IT

Sn

9 000

3 000 B

3 000

3 000

Telefonväxel

Sn

2 500

2 500

Stadsdelskontor, inventarier

Sdn Ö

1 000

Kommungemensam träffpunkt, inventarier

Sdn Ö

3 300

3 300

Flytt av administration, inventarier

SOn

4500

4500

Summa Gemensamma funktioner

145 700

1 000

22 016

52 084

39 600

32 000

120 000

40 000

40 000

40 000

120 000

40 000

40 000

40 000

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
Markförsörjning
Inköp av fastigheter
Summa Infrastruktur och skydd

Ks
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INVESTERINGSPLAN 2015-2017
Total
utgift

Verksamhet

Utgift
tom Budget
2014
2015

Plan
2016

2017

8 400 B

8 400

8 400

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Kommunikationer
Beläggningsunderhåll

Tn

25 200

Attraktiv stad

Tn

9 000

3 000

3 000

3 000

Div mindre gatu- och broarbeten

Tn

16 500

5 500 B

5 500

5 500

Program för tillgänglighet

Tn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Gång- och cykelvägar

Tn

13 000

7 000 B

3 000

3 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort

Tn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Ny kollektivtrafik

Tn

10 000

5 000

5 000

1 000

1 000

3 000

3 000

3 000

12 000

Upprustning centrummiljöer

Tn

2 000

Borås flygplats

Tn

500

Promenadstråk längs Viskan

Tn

9 000

Ny Nybro

Tn

15 000

Grönområdesplanen

Tn

1 500

500 B

500

500

Lekplatser

Tn

12 000

4 000 B

4 000

4 000

Papperskorgar

Tn

1 000

1 000 B

Trygghetsbelysning

Tn

2 500

2 500

123 200

37 400

38 400

47 400

500 B
3 000

Parkverksamhet

Summa Gator, vägar, parker

FRITID OCH KULTUR
Idrotts- och fritidsanläggningar
Konstgräsutveckling

FoF

11 300

8 500

1 400

1 400

Diverse mindre inventarier på idrottsanläggningar

FoF

4 500

1 500 B

1 500

1 500

Badplatser och spår & leder

FoF

2 000

1 000 B

600

400

Evenemangsstaden Borås

FoF

1 500

1 500 B

Näridrottsplatser

FoF

4 000

2 000 B

1 000

1 000

Nya stolar på läktaren samt en ny Jumbotron i Boråshallen

Lfn

1 400

1 400 B

Sandaredsbadet

Lfn

51 000

14 380

Stadsparksbadet

Lfn

55 000

500

Boråshallen ombyggnad (tillgänglighetsanpassning)

Lfn

20 000

36 620 B
2 000

52 500

3 000

5 000

12 000

Infart Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering Lfn

5 590

1 500

4 090

Sagavallen fotbollsplan och omklädningsbyggnad

Lfn

6 300

1 000

5 300

Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst

Kn

2 400

800 B

Skulpturbienallen 2016

Kn

1 000

1 000 B

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

Kn

300

100 B

100

100

Inventarier och diverse mindre investeringar

Kn

1 100

500 B

300

300

72 590

17 500

Kulturverksamhet

Summa Fritid och kultur
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167 390

14 880

62 420

800

800
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INVESTERINGSPLAN 2015-2017
Verksamhet

Total
utgift

Utgift
tom Budget
2014
2015

Plan
2016

2017

AFFÄRSVERKSAMHET
Näringsliv
Utbyggnad av övriga industriområden

Ks

75 000

25 000

25 000

25 000

Utbyggnad av Västra Viared

Ks

90 000

45 000

25 000

20 000

Ks

30 000

10 000

10 000

10 000

80 000

60 000

55 000

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden
Summa Affärsverksamhet

195 000

0

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskola
Förskola Sjömarken, 6 avd

Lfn

29 000

22 500

Trandaredsgården tillbyggn 2 avd

Lfn

14 500

13 278

Förskola Dammsvedjan, 7 avd

Lfn

33 585

200

18 000

15 385

Förskola Brämhult, 6 avd

Lfn

32 000

110

1 000

14 000

1 222 B

Förskola Gånghester

Lfn

30 000

Förskola Sparsör, 6 avd

Lfn

30 500

200

Förskola Milstensgården, 6 avd plus dygnetruntverksamhet

Lfn

31 000

28 261

Fristad, 6 avd

Lfn

29 000

Förskola Sagavallen, 6 avd

Lfn

30 000

Förskolor Väster

Lfn

62 900

Förskola Kransmossen, 6 avd

Lfn

30 500

11

10 000

20 489

Förskola Alideberg 6 avd

Lfn

30 500

1 032

500

14 500

Förskola vid Sjöboskolan, 6 avd

Lfn

29 000

1 032

Förskolor inventarier samtliga SDN

Sdn

7 200

16 890
30 000

15 150

15 150

8 500

20 500

2 739 B
8 000

2 200

22 000
19 700

41 000
14 468
1 000

1 100 B

2 500

3 600

Grundskola
Bodaskolan etapp 2 inkl stadsdelskontor

Lfn

164 500

31 213

83 644

49 643

Särlaskolan (byggnadens yttre delar)

Lfn

16 000

1 000

5 000

5 000

Ombyggnad Kristinebergskolan inkl ny gymnastikbyggnad

Lfn

108 000

66 616

Kristinebergsskolan, skola o fritidshem, inventarier

Sdn V

6 600

6 600 B

Kristinebergsskolan, kost o lokalvård, inventarier

Sdn V

176

176 B

Bodaskolan etapp 2, inventarier

Sdn Ö

1 500

5 000

41 384 B

1 500

Gymnasieskola
Bäckängsgymnasiet (Matsal, bibliotek)

Lfn

Almåsgymnasiet tillbyggnad tillagningskök

Lfn

Summa Pedagogisk verksamhet

25 580
14 080

826

5 000
7 040

756 121 145 979 191 405

19 754
7 040
215 161 170 108
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INVESTERINGSPLAN 2015-2017
Verksamhet

Total
utgift

Utgift
tom Budget
2014
2015

13 000

13 000

Plan
2016

2017

VÅRD OCH OMSORG
Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Badhusgatan

Lfn

Solosången 12 lgh soc psyk

Lfn

21 984

Dammsvedjan SOL

Lfn

25 000

Kadriljgatan 6 lgh LSS

Lfn

14 900

Ny gruppbostad med särskild service enl LSS

Lfn

14 900

Ny gruppbostad med särskild service enl LSS

Lfn

14 900

Vård- och omsorgsboenden, taklyftar

Sdn Ö

Inventarier boenden

SOn

Summa Vård och omsorg

11 167

Ks

14 900
14 900
700 B

2 700

UTREDNINGS- ELLER FÖRSTUDIEPROJEKT 2015
Projekt

Ansvarig nämnd

Boråsparkens sommarteater

LFN

Skyttecentrum

LFN

Idrottshall Sjömarken

LFN

Stadsteatern Scenteknik

LFN

Kulturskolans lokaler

LFN

Black Box till repetitionslokal

LFN

Om- och tillbyggnad av Myråsskolan

LFN

Ventilation och energi Fristadskolan

LFN

Ventilation och energi Byttorpskolan

LFN

Särlaskolan helhetsgrepp

LFN

Ombyggnad Gånghesterskolan

LFN

Engelbrektskolan utbyggnad

LFN

Svedjeskolan

LFN

Sven Eriksongymnasiet ombyggnad

LFN

Viskastrandsgymnasiet ombyggnad

LFN

Äldreboende Islandsgatan

LFN

-105 000

17 000

3 733 B

1 800 B
30 207

30 177

1 615 495 213 082 493 486

Försäljning av mark och fastigheter

44

2 944 B
8 000

700
108 084

SUMMA NETTOINVESTERINGAR

19 040

-35 000

900
32 800

14 900

498 551 376 908
-35 000 -35 000
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Kommunfullmäktige

EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

112

80

80

Kostnader

-11 343

-11 080

-11 430

Nettokostnader

-11 231

-11 000

-11 350

Kommunbidrag

10 500

11 000

11 350

Resultat

-731

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet
inkl partistöd, förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 350 tkr inför 2015, vilket motsvarar
beräknade kostnadsökningar. Verkligt utfall regleras varje
år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att
hantera avvikelser. Kommunbidraget fastställs till 11,35
mnkr. Kommunfullmäktige har fått ett effektiviseringskrav om 1,25 %.

Verksamheten 2015
Kommunfullmäktiges uppgift
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av
principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen, främst
•
•
•
•

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

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2014-2018 är följande.
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Moderata Samlingspartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet liberalerna
Miljöpartiet de Gröna
Centerpartiet
Kristdemokraterna

24
17
9
6
5
5
4
3

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

Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett halvdagsammanträde för behandling
av årsredovisning inkl ansvarsfrihet samt ett tvådagarssammanträde för behandling av nästa års budget.
Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska
partierna representerade i Kommunfullmäktige för att
förbättra partiernas möjligheter att medverka i opinionsbildningen och därigenom stärka den lokala demokratin.
Varje parti får ett och ett halvt belopp Grundnivå (GN)
enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda” i grundstöd. Vidare erhåller varje parti
ett GN per mandat.
Partierna i Kommunfullmäktige får också bidrag till utbildning av sina förtroendevalda och har dessutom möjlighet till två dagars studiebesök inom verksamhetsområdet.
VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

-6 551

-5 735

-5 950

- 4 680

-5 265

-5 400

Sammanträden m m
Nettokostnader tkr
Partistöd
Nettokostnader tkr
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Revisorskollegiet

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

950

675

695

Kostnader

-5 346

-4 975

-5 045

Nettokostnader

-4 396

-4 300

-4 350

Kommunbidrag

4 200

4 300

4 350

-196

0

0

2 056

2 056

-

-

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Revisionen syftar till att pröva om verksamheten sköts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, i överensstämmelse med budget och fullmäktiges fastställda mål, om räkenskaperna är rättvisande
och om organisationen är ändamålsenlig samt om den
interna kontroll, som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Ett övergripande mål för stadsrevisionen är att granska
Borås Stads verksamhet med avseende på ändamålsenlighet, effektivitet och krav på intern kontroll.
Revisionens mål är även att granska i en omfattning som
följer god revisionssed, vilket bl a innebär:
• att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och
prioritering utgår från en risk och
• väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplaner för
Första och Andra. revisorsgrupperna
• att nämndernas granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål
• och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att den interna kontrollen av
• verksamheten är tillräcklig
• att granska om redovisningen har utförts enligt god
redovisningssed, dvs om de löpande och
• årliga räkenskaperna är rättvisande
• att löpande rapportera granskningsresultat till kommunfullmäktige, styrelser och nämnder
• att lämna revisionsberättelse och förslag när det gäller
ansvarsprövning
46

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till revisorskollegiet ökar till 4,4 mnkr.
Då kollegiet har ett ackumulerat överskott på 2,1 mnkr
finns möjlighet att söka frigöra detta om ytterligare behov
finns. För 2015 uppgår den egna personalstyrkan till totalt
5 revisorer. Den egna personalstyrkan kompletteras med
köp av externa revisionskonsulter. Verksamheten har fått
ett effektiviseringskrav på 1,25 %.

Verksamheten 2015
Stadsrevisionen utgörs för närvarande av tolv av fullmäktige valda revisorer fördelade på två revisorsgrupper.
Ordförande och vice ordförande ur respektive grupp bildar
tillsammans ett revisorskollegium. Under Revisorskollegiet
lyder Stadsrevisionen, som biträder revisorsgrupperna i
granskningsarbetet.
Genom en effektiv revision ska Kommunfullmäktiges
behov av tillsyn och kontroll av verksamheten säkras.
Enligt revisionsplanen kommer all verksamhet att granskas utifrån tillgängliga resurser och efter vad som bedöms
väsentligt och riskfyllt. Efter en väsentlighets- och riskbedömning kommer viss fördjupad granskning att utföras.
Därutöver ska Revisionen följa upp och efter behov biträda
nämnderna i uppbyggnaden av en effektiv organisation för
intern kontroll.
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Kommunstyrelsen

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

Stadskansliet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter
Kostnader

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

63 963

55 231

53 309

-143 950

-116 081 -123 559

Nettokostnader

-79 987

-60 850

-70 250

Kommunbidrag

79 678

60 850

70 250

-309

0

0

5 000

5 000

-

Resultat
Ackumulerat resultat
Investeringar
Försäljning av mark
och fastigheter

-67 181 -122 600 -120 000
19 547

35 000

35 000

Nändens uppgift
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och de kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka
på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, och
särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt
reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under uppsikt.
2015 förändras kommunallagen så att det förtydligas att
uppsiktsplikten även omfattar de kommunala bolagen
samt eventuella kommunalförbund som kommunen är
medlem i. Utöver denna uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen arbeta med intern kontroll. Kommunstyrelsens
uppgiftsplikt är av yttersta betydelse för en god ledning
och styrning av Borås Stad.

I Stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att följa upp, utvärdera
och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också
att arbeta med kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser med mera.
Ambitionen är att koncentrera arbetet till större strategiska
ledningsfrågor och samtidigt överlåta åt nämnderna att
självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas
mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys av nämndernas resultat. Kommunstyrelsens roll som
”koncernledning” med ansvar även för den verksamhet
som drivs i bolagsform ska utvecklas.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän
kommunadministration, ekonomistyrning, personal/
förhandling, samhällsplanering, näringslivsfrågor, kvalitet
och utveckling samt kommunikation/marknadsföring.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2015 blir 70,25 mnkr, vilket är en
ökning med 9,4 mnkr. Utöver årlig uppräkning ligger det
i denna summa tillförda medel för markavdelningens flytt
från Samhällsbyggnadsnämnden med 7,5 mnkr och kompensation för ökade kapitalkostnader med 1,6 mnkr. Flera
av uppdragen till verksamheten ligger i budgetskedet helt
eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel, som
fördelas ut under året till de verksamheter de berör. Ett
exempel på projekt är ”Stöd till lokal utveckling” där det
är avsatt 2 mnkr. Stadskansliet har fått ett effektiviseringskrav på 1,25 %. Detta är inräknat i Kommunbidraget.
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Verksamheten 2015
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad valfrihet,
inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta
kraven bygger på ett systematiskt arbete med ständiga
förbättringar och vår skicklighet att rekrytera medarbetare
med rätt kompetens, och behålla och utveckla dem. Vårt
arbetsgivarvarumärke måste stärkas, genom många strategiska åtgärder, för att klara rekryteringsbehovet.
Under 2015 fortsätter arbetet med att utveckla och
kvalitetssäkra målstyrning och uppföljning. Det sker
dels genom indikatorer som kopplar ihop ekonomi och
verksamhet och som mäter hur vi når visionen Borås 2025,
dels genom analyser för respektive målområde. Det görs
även en genomgång av vård- och omsorgsverksamheten
med fokus på kvalitet för brukaren inom äldreomsorgen
respektive funktionshinderverksamheten, chefens uppdrag, hälsosam organisation, samt styrning och ledning.
Målen med genomgången är bästa möjliga verksamhet
för pengarna, likvärdiga tjänster oavsett var man bor, och
att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna
välbefinnande.
2015 intensifieras arbetet att tillsammans med Trafikverket studera Götalandsbanans sträckning och ge underlag
till en samrådsremiss. Resultatet av arbetet har avgörande
betydelse för stadens fortsatta utveckling. Vidare bedrivs
ett brett förankrat arbete med översiktsplanen, Öp15, som
kommer på samråd under 2015. Översiktsplan med fokus
på järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya
områden för bostäder och verksamheter.
Arbetet med att utveckla ägarstyrningen prioriteras även
under året. Stora frågor blir Borås Energi och Miljö AB:s
nya kraftvärmeverk och avloppsreningsverk, samt Borås
Elnät AB:s utbyggnad av stadsnätet. Aktuella frågor för
hela bolagskoncernen är förändringar i bestämmelserna för
ränteavdrag, nya redovisningsregler samt uppdatering av
ägardirektiv och bolagsordningar.

Nämndens uppdrag 2015
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under
2015 genomföra förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska följande ingå:
• resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs,
• självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande
inte är tillräckligt uppdaterad,
• ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet,
• valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.
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Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående
förskoleaktörer till Borås Stad för att öka valfriheten, ge
möjligheter till olika pedagogiska inriktningar samt för att
delta i den utbyggnad av förskolan som behövs.
Centrala facknämnder ska införas till årsskiftet 2016/17.
Stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen
uppdras att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”-princip, i Borås Stads verksamheter.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta
ett markstrategiskt program. Borås Stad är en betydande
markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark
för företag och institutioner som en naturlig och självklar
del i kommunens näringslivspolitik. I programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav,
markanvändning, markanvisningar och markpriser.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i
syfte att avveckla mark- och entreprenadverksamheten
som erbjuds annan än Borås Stads egen organisation. I
övrigt ska belysas vilka delar av verksamheten som kan
utföras av extern aktör.
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska
utredas.
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. I strategin ska
bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för
att nå upp till visionens mål om tredubblat invånarantal
i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som behöver
värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag
på lokalisering av framtida höga hus.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda
”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp
om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och
infogad i en trafikstrategisk utredning.
I juni 2014 startade ett projekt, ”Ett gott liv var dag”, vilket innebär en grundlig genomgång av vård- och omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015 skall ett antal
förslag till förändringar som skall leda till förbättringar
presenteras.
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggas ut på entreprenad under
2015. Marken ska ej säljas.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt
införande av en beställarenhet för kommunens samlade
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verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där
verksamhet bedrivs på entreprenad.

Investeringar

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad.

Inköp och försäljning av fastigheter

Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala caféoch restaurangverksamheter lämpligare kan drivas på
entreprenad samt i så fall vidta åtgärder.
Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget, i
syfte att frigöra torget från busstrafiken.
En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin
ska syfta till att förenkla byråkratin för näringslivet, att
minska kommunens konkurrens med näringslivet, att
skapa förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat
samt att Borås ska uppnå bättre resultat i mätningar av
företagsklimatet.

För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 40 mnkr.
Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 35 mnkr under
2015.

Utbyggnad av industriområden

Utbyggnad av Viared Västra budgeteras till 45 mnkr och
övriga industriområden budgeteras till 25 mnkr.

Utbyggnad av nya bostadsområden

För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under år
2015 ett belopp på 10 mnkr.

En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande
fritidshem samt ersättningen till de fristående förskolorna
ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av
ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda
eleverna.
Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna
för att utveckla och driva på införandet av så kallade
ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på
ett organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och
föra fram för sitt område viktiga frågor. Landsbygdsutvecklingen förstärks genom ortsråden, som ligger väl i linje
med vision 2025 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.
För att minska den del av administrationen som inte ger
upphov till mervärde för kommuninvånarna ska indikatorerna revideras. Kommunstyrelsen uppdras att till
budgetarbetet för 2016 ha omarbetat indikatorerna och
målvärdena.
Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i
Stadsdel Norr ska utvärderas och faktorer som effektivitet,
konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens
hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas
inom ram. Inga särskilda medel avsätts.
Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala
bostadsbolagen utreda en ökad samordning av bolagens
administration.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna
för att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast
halvårsskiftet 2016.
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Utfall
2013

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall T2
2014

Målvärde
2014

Målvärde
2015

2

2

184 696

200 000

200 000

341 900

250 000

250 000

36

50

35

77,3

78

78

200

200

0

100

100

Antal genomförda medborgardialoger
Antal gästnätter i Borås
Tillgång till mark för företagande, m

183 907
2

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv

59

Sysselsättningsgrad (20-64 år)
Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar.
Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

118

200

200

Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum

137

100

33

33

Handelsindex – attraktiv handel

111

108

108

Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal
utveckling

50

50

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

47

57

-1,3

4

4

1

1

1

2,4

2,6

2

2

0

0

0

0

56,3

52

55

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska
öka varje år, %.
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrademärkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

-76 493

-61 022

-66 029

-9 167

-8 889

-9 127

-2 826

-3 234

-3 295

-10 606

-10 723

-10 803

11 422

9 550

9 088

1 144

1 820

901

11 111

10 915

11 255

Kommunledning, administration
Nettokostnader tkr
Kommunikation och marknadsföring
Nettokostnader tkr
Administrativ service
Nettokostnader tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nettokostnader tkr
Markförsörjning, arrenden
Nettointäkter tkr
Tomträttsavgälder, Näringsliv
Nettointäkter tkr
Tomträttsavgälder Bostäder
Nettointäkter tkr
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Kommungemensam verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

65

45

38

Intäkter
Kostnader

-100 222

-97 995 -102 288

Nettokostnader

-100 157

-97 950 -102 250

Kommunbidrag

94 400

97 950

102 250

Resultat

-5 757

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Nämndens uppgift
Under den Kommungemensamma verksamheten samlas
de verksamheter som inte har något direkt samband med
Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå
ansvarsmässigt budgeteras under Kommunstyrelsen.
De största posterna utgörs av avgiften till Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund, och tillköp av kollektivtrafik
för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även
avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting, Sjuhärads
Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2015 blir 102,25 mnkr, vilket är en
ökning med 4,3 mnkr. Utöver årlig uppräkning ligger det
i denna summa kompensation med 0,6 mnkr avseende
ökade kostnader för pensionärsresor till Västtrafik samt
1,2 mnkr avseende ökade avgifter för räddningstjänst.

Verksamheten 2015
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga,
Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten inom området. Borås Stad har en fast andel på
49,8 % av förbundets kostnader under de närmaste tre
åren.
Västtrafiks trafikutbud följer trafikförsörjningsplanen.
Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån.
Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under
lågtrafik, gratis resor för färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 11,2 mnkr.

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

-14 617

-14 649

-14 694

-4 833

-2 005

- 2 062

-70 427

-70 920

-74 208

-10 238

-10 311

-11 213

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

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

-

-

-

Kostnader

-854

-4 800

-1 000

Nettokostnader

-854

-4 800

-1 000

Kommunbidrag

800

4 800

1 000

Resultat

-54

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Nämndens uppgift
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförande av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt
för av Riksdagen och Kommunfullmäktige beslutade
folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet
äger av naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller
EU-val.
Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans
81 valdistrikt. Kostnaderna för verksamheten under valår
består till största delen av arvoden till valförrättarna i de
olika distrikten. Under de år som inte är valår begränsas
kostnaderna till lön till valledare, arvoden till valnämndens ledamöter, lokalhyror för förvaring av material och
nödvändiga kompletteringar av valmaterial.
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Ekonomiska förutsättningar
Nämndens kommunbidrag sätts till 1 mnkr 2015, då inga
val kommer att genomföras under året. Kostnaderna består främst av lön till Valledare och arvoden till valnämndens ledamöter.

Verksamheten 2015
Nämnden ska under året arbeta med förändring av valdistriktsindelningen med anledning av att vissa valdistrikt är
för stora, vilket försvårar rösträkningen.
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Lokalförsörjningsnämnden

Resurstilldelningen till Lokalförsörjningsnämndens är i budgeten fördelad på två kommunbidrag eller ansvarsområden. De olika områdena är ”Fastighetsförvaltning” och ”Övrig
verksamhet”.

Fastighetsförvaltning
EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter
Kostnader

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

692 471

688 457

722 127

-701 331 -694 164 -721 127

Nettokostnader

-8 860

-5 707

1 000

Kommunbidrag

15 400

0

0

Resultat

6 540

-5 707

1 000

Ackumulerat resultat

6 959
-11 000

-14 500

Nettoinvesteringar

-181 120

Nämndens uppgift
Lokalförsörjningsnämndens huvuduppgift är att tillgodose de kommunala förvaltningarnas behov av sunda och
ändamålsenliga verksamhets- och förvaltningslokaler.
Undantag från nämndens ansvar är lokaler och verksamhetsspecifika anläggningar hos bl.a. Servicenämnden och
Tekniska nämnden.
Verksamheten har tre huvudinriktningar, lokalförsörjning,
byggprojekt och fastighetsförvaltning. Målet för lokalförsörjningen är att kommunens verksamheter bedrivs
i så ändamålsenliga och rationella lokaler som möjligt.
Byggverksamhetens mål är att vara samordnande och
verkställande i nybyggnad och ombyggnad av kommunala
fastigheter. Fastighetsförvaltningens mål är att effektivt
sköta kommunala fastigheter och lokaler.
Utveckling av fastighetsförvaltning är en ständigt pågående process. En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett självklart mål utan att för den skull ge avkall på fastigheternas/
lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll. 2011 byggdes
en ny organisation upp för att hantera de nya uppdragen inom fastighetsförvaltningen samt förvaltningen av
idrottsanläggningar. En utmaning är samordna verksam-

hetsnämndernas lokalanvändning till det för kommunen
totalt bästa med hänsyn till att behoven inom olika verksamhetsområden utvecklas olika och därigenom tillgodose
den flexibilitet som är nödvändig i lokalplaneringen. Här
är Lokalresursplanen ett viktigt instrument. Denna bör
utvecklas till att fullständigt omfatta alla verksamhetsnämnder vad gäller såväl egna som inhyrda lokaler.

Ekonomiska förutsättningar
Verksamhetens kostnader skall i princip täckas av interna
hyror från brukarna och därigenom är utgångspunkten att
verksamheten redovisar ett nollresultat. Men i förutsättningarna ingår också att årsresultatet påverkar brukarnas
hyror med en förskjutning på två år. 2015 skall fastighetsförvaltningen återbetala ett för högt hyresuttag 2013.
Detta uppgår till 2 233 tkr. Till skillnad från tidigare budgetar anges inte detta som ett utpekat resultatkrav i den
sammanfattande tabellen ovan men innebär inte någon
förändring i rutinen med återbetalning.
Kommunbidragen till flertalet nämnder innehåller ett
effektiviseringskrav som ingått som en del i beräkningen
av kommunbidragen. Eftersom Lokalförvaltningsverksamheten inte får något kommunbidrag finns här i stället ett
krav på att motsvarande effektiviseringsåtgärder visar sig i
ett positivt resultat på 1,0 mnkr. Detta resultat ska uppnås
genom åtgärder som sänker kostnadsnivån, inte genom intäktsökningar eller ändrade grunder för kapitalkostnader.
Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader,
fastighetsskötsel och försäkringskostnader. Kostnader för
löpande och planerat underhåll fördelas per kvadratmeter.
I hyran finns pålägg för kostnader för tomma lokaler samt
kostnader för att avhjälpa eventuella fukt- och mögelskador samt genomföra mindre utredningar.
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Med hänsyn till den relativt stora omsättningen har
internhyrorna under senare år varit väl avvägda mot
kostnaderna. Målet är att här inte skapa några negativa
resultat då sådana blir en framtida börda för brukarna när
de skall betalas tillbaka. Det är viktigt att lokalförsörjarens ambitionsnivå stämmer överens med brukarnas så att
hyresökningarna uppfattas som rimliga.
En förutsättning för att få kommunens totala budget i balans är i praktiken att verksamheterna effektiviseras. Detta
kan för de flesta nämnder styras genom tilldelningen av
kommunbidrag. För verksamheter som t.ex. lokalförvaltningen som inte finansieras av kommunbidrag utan av
ersättningar från brukarna finns inte denna direkta metod
för att styra det ekonomiska utrymmet. Det är därför viktigt att Lokalförsörjningsnämnden kan visa för brukarna
att de generella effektivitetskraven får genomslag även på
kostnadsutvecklingen för lokalförvaltningen.

Ägda lokaler
Den totala kostnadsmassan för ägda internhyresfastigheter
är drygt 479,1 mnkr och med en kostnad på 1 012 kr/m2.
Detta är en ökning med 18 kr/m2 jämfört med 2014. Den
totala lokalytan för denna grupp ökar med 3 317 kvm.

Inhyrda lokaler
Internhyran i befintliga inhyrda objekt ger i genomsnitt
en kostnad av 1 075 kronor per förhyrd m², en höjning
med 47 kr per kvadratmeter i förhållande till budget 2014.
Huvuddelen av alla hyresavtal är indexuppräknade.

Verksamheten 2015
Nämndens huvuduppdrag är att skaffa sig överblick över
fastighetsbeståndet och därefter kunna fatta långsiktiga
beslut för Borås Stad. Utveckling av fastighetsförvaltningen är en ständigt pågående process. Nämndens prövande
roll utifrån Borås Stads helhetsperspektiv skall vara stark.
En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett självklart mål
utan att för den skull göra avkall på fastigheternas/lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll.
Lokalförsörjningsnämnden beskriver i sitt budgetförslag
att ett av de viktigare målen är att sänka energiförbrukningen. Driftenheten inventerar löpande möjliga energibesparingsprojekt. Exempel på åtgärder är utbyte av belysningsarmaturer, ventilationsöversyner samt konvertering
av elradiatorer.
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Nämnden skall fortsätta förbättringen av lokalförsörjnings- och projektprocessen. Speciellt viktiga är de tidiga
skedena i dessa processer. Anspråken i samband med
investeringar måste hållas tillbaka och arbetet med tidiga
programbeskrivningar måste intensifieras för att undvika
fördyringar i byggprojektens sena planeringsskeden. Programmen skall vara så väl underbyggda och analyserade
att de kan utgöra realistiska underlag för beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Ett övergripande mål är hållbarhet. Här kommer ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i fösta rummet med
en fortsatt energieffektivisering som ett av huvudmålen.
Det är med hänsyn till detta viktigt att lokalförsörjningsnämndens effektiviseringsarbete fortsätter och att resultaten mäts och följs upp.
Förutom arbetet i befintligt fastighetsbestånd så är energieffektivitet också målet vid tillbyggnad och nybyggnad.
Materialval, yteffektivitet är här faktorer som spelar en roll
och bör beskrivas väl i samband med projekteringar.
Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen omsluter
2015 ca 297 mnkr. De olika investeringsprojekten kommenteras under respektive brukarnämnd med undantag
för cirka 14 mnkr som utgör s k egna investeringar. Detta
är i första hand projekt inom fastighetsbeståndet såsom
t ex energiutvecklingsprojekt och hyresgästanpassningar.

Nämndens uppdrag 2015
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Kulturnämnden intensifiera arbetet med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att föreslå en
ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten inom solenergi,
beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt
kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar.
Lokalförsörjningsnämnden arbetar i samarbete med berörda nämnder fram en lokalresursplan som underlag bl.a.
för sin investeringsbudget. Denna plan skall utvidgas till
att omfatta även hyrda lokaler för att ge en fullständig bild
av lokalanskaffningarna.
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att i samarbete med
stadsdelsnämnderna se över hur kostnaderna för förskolenheter påverkas av förskolans storlek.
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Investeringar

Utrednings- eller förstudieprojekt
för investeringar

Ventilations- och energisparåtgärder

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

För ventilations- och energisparåtgärder och övrig energieffektivisering avsätts 5,0 mnkr för 2015 i likhet med
2014. Kapitalkostnaderna kommer att läggas på de objekt
som ur driftekonomisk synpunkt har gynnats av åtgärderna.

Hyresgästanpassningar

För mindre investeringar i fastighetsbeståndet avsätts
4,0 mnkr för 2015 i likhet med 2014. Detta innebär en
smidighet i processen för att anpassa lokaler. Här kan även
säkerhetsinvesteringar ingå.

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

Boråsparkens sommarteater

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat att det finns ett
underhålls- och upprustningsbehov för sommarteatern i
Boråsparken.

Begränsad tillgänglighet till vissa kommunala lokaler är
fortfarande en realitet för många grupper av personer med
funktionsnedsättning. I investeringsbudgeten avsätts därför i likhet med 2014 1,0 mnkr för 2015 för åtgärder som
syftar till att förbättra tillgängligheten för dessa grupper.

Scenteknik i teatern i Kulturhuset

Konvertering elradiatorer

Myråsskolan

Utbyte av elradiatorer mot fjärrvärme eller pellets pågår.
I investeringsbudgeten avsätts 1,0 mnkr för 2015 som en
avslutning på detta fleråriga projekt.

Lokalförsörjningsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag
att genomföra en förstudie för om- och tillbyggnad av
Myråsskolan. Avsikten är att komma fram med en kalkyl
till nästa investeringsbudget.

Belysning

Genom att byta ut gamla armaturer genom teknik och
närvarostyrning, dagsljusavkännare mm kan man effektivisera elanvändningen. 3,0 mnkr beräknas gåt åt under
2015.

Restaurering av Vattentornet

Nämnden ska 2015 inleda restaureringen av Vattentornet
och den huvudsakliga utgiften är lagd på 2016. Totalt
avsätts 7 mnkr för restaureringen.

Almenäs ombyggnation

Nämnden ska 2015 inleda en ombyggnation av kafébyggnaden på Almenäs. En upprustning krävs för att klara
krav på tillgänglighet samt ökade möjligheter att bedriva
näringsverksamhet. 6,1 mnkr avsätts med start 2016 och
projektering 2015.

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat att det finns behov att utreda scentekniken i Stadsteatern då den bedöms
som ålderdomlig och inte är anpassad till dagen arbetsmiljökrav.

Ventilation och energi i Fristadskolan
och Byttorpskolan

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat att det finns
behov av att byta ut föråldrade ventilationsanläggningar i
Fristadskolan och Byttorpskolan. I Byttorpskolan behöver även värmesystemet åtgärdas. Här är inriktningen att
redovisa ett förslag till nästa investeringsbudget.

Gånghesterskolan

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett utredningsbehov för att klarlägga möjligheten att effektivisera lokalanvändningen i Gånghesterskolan.

Sven Eriksongymnasiet ombyggnad

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat att den nyligen
införda läroplanen medför att skolans behov av lokaler
behöver utredas.
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Viskastrandgymnasiet ombyggnad

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett behov av att
utreda ett bättre resursutnyttjande av skolans lokaler bl a
till följd av ny läroplan

Svedjeskolan

Skolans framtida användning som grundskola ska säkras.
Det behöver klarläggas vilka investeringar i lokalerna som
krävs.

Engelbrektskolan

Förstudie gällande en utbyggnad av Engelbrektskolan. Särskilt matsalen täcker inte det behov som finns.

Lokalprojekt utanför
investeringsbudgeten
Kommunen är ägare till huvuddelen av de nya eller ombyggda verksamhetslokaler som anskaffas under den tid
som budgeten omfattar. I vissa fall hyrs dock nya lokaler
in av andra ägare som kan vara kommunala bolag eller helt
fristående företag. Dessa lokalanskaffningar kommer då
inte att redovisas i investeringsbudgeten då denna begränsas till de objekt där kommunen är formell ägare. För att
få en fullständig bild av lokalförändringarna redovisas här
nu aktuella anskaffningar.

Förskolor

Under 2015 kommer nya inhyrningar av förskolelokaler
att göras i f.d. Björkängsgymnasiet (6 avdelningar) och i
Rydboholm (2 avdelningar).

Black box

Stadsteatern efterfrågar en black box och en förstudie
kring detta ska tas fram.

Boende för ensamkommande barn

Kommunen har överenskommelse med Migrationsverket
om mottagande av ensamkommande barn. Detta medför
att ytterligare boendeplatser måste anskaffas. Det är en
uppgift för Lokalförsörjningsnämnden att tillsammans
med Stadsdelsnämnden Väster, som ansvarar för verksamheten, att redovisa en lösning för lokalfrågan.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrademärkta produkter

Utfall
2013

Utfall T2
2014

Målvärde
2014

Målvärde
2015

0

0

0

0

135

110

Total energianvändning för uppvärmning av kommunens och de
kommunala bostadsbolagens fastigheter, kWh/kvadratmeter.

110

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

1,8

2,3

2,0

2,0

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

1,0

2,9

0

1,0

58,8

63,9

55

65

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

56

Budget 2015 | Lokalförsörjningsnämnden

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Ägda fastigheter
Intäkter tkr
Kostnader tkr

458 971

463 087

479 081

-470 955

-469 457

-478 081

-11 857

-11 136

-12 896

Varav
- driftkostnader tkr
- konsumtionsavgifter tkr

-79 272

-81 211

-84 038

- löpande underhåll tkr

-26 337

-21 695

-22 358

- planerat underhåll tkr

-48 741

-37 410

-33 208

- förvaltningskostnad tkr

-16 064

-15 020

-17 948

- lokalbankskostnader tkr

-1 886

-1 422

-1 798

- kapitalkostnader tkr

-240 418

-254 167

-255 284

Antal ägda m2*

432 088

426 864

437 782

kr/m2

961

995

1 012

Antal hyrda m2

189 081

187 268

192 452

1 004

1 028

1 075

Kostnader

Kostnad kr/m2

* Exkl vissa idrottsanläggningar
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Övrig verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter
Kostnader

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

123 925

144 395

144 378

-158 589

-174 495

-171 578

Nettokostnader

-34 664

-30 100

-27 200

Kommunbidrag

26 600

30 100

27 200

Resultat efter kommunbidrag

-8 064

0

0

6 680

6 680

-

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

-250

Nämndens uppgift
I Lokalförsörjningsnämndens övriga verksamhet ingår ett
antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt
för ramens resultat: Ledning och administration, övriga
fastigheter, pensionärsbostäder, LSS-bostäder, äldreboende, koloniträdgårdar, civilförsvarsanläggningar, kiosker,
personalserveringar, mark- och fastighetsreserv, försäkrings- och säkerhetsverksamhet.
Ledningsadministrationen omfattar Lokalförsörjningsnämndens och kontorets gemensamma administration
samt personalserveringarna i Fullmäktigehuset, Stadshuset
och förvaltningshuset Nornan.
Övriga fastigheter innehåller ett antal fastigheter som
av olika anledningar inte är lämpliga att hantera inom
lokalförvaltningens internhyressystem. Detta innebär
vanligen att hyran inte helt täcker respektive fastighets
kostnad, varför resterande del får finansieras via kommunbidrag. Här ingår nu 28 olika objekt. Något enstaka ger en
nettointäkt, övriga finansieras med kommunbidrag. Bland
objekten finns Rådhuset, Hofsnäs, Parkhallen, Rotundan/
Parkteatern, tidigare Folkets Hus, Flamenska gården och
Almenäs.
Markreserv innehåller fastigheter och lokaler som kommunen äger i olika syften. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut
om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar. Här
finns nu 59 olika objekt
LSS-boendenas hyror ger inte full kostnadstäckning
varför verksamheten är redovisad inom den anslagsfinansierade övriga verksamheten.
Äldreboendet avser boende för äldre med biståndsbeslut. Inom gruppen ägda och hyrda boenden finns 936
lägenheter. Hyrorna täcker inte fullt kostnaderna varför
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verksamheten redovisas i den anslagsfinansierade övriga
verksamheten.
Pensionärslägenheterna omfattar 30 bostadsrättslägenheter i anslutning till servicehuset Duvan på Lugnet.
Ambitionen är att lägenheterna successivt skall förändras
från boende för äldre till LSS-boende eller annan form av
anpassat boende.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2015 är 27 200 tkr. Nämnden har
fått ett tillskott med 2 000 tkr. Ökningen beror på att
hyresintäkterna inte ger full kostnadstäckning för nya
boenden inom LSS och andra boenden inom Sociala
Omsorgsnämndens verksamhet. Ytterligare en påtaglig
orsak är att interna hyresintäkter har upphört för lokaler som inte längre används. Ett exempel är Rotundan i
Boråsparken. För denna delverksamhet finns ett effektiviseringskrav på 1,25 % av kommunbidraget. Nämnden ska
dessutom sänka kostnaderna för de övriga fastigheterna
med 5 000 tkr 2015.
Lokalförsörjningsnämnden hade beräknat ett större behov
av kommunbidrag än det som Kommunstyrelsen nu avsätter. För att klara ekonomisk balans blir det då viktigt att
nämnden tar initiativ till att så långt som möjligt avveckla
sådana underskottsobjekt som inte behövs för kommunens
verksamheter. Ett exempel kan vara Rotundan. Lokalförsörjningsnämnden bör pröva vilka andra möjligheter till
kostnadssänkningar som kan finnas. Ett första mål bör
vara att sådana åtgärder medför att kommunbidraget för
2015 inte överskrids.

Nämndens uppdrag
Nämnden får ett uppdrag att göra en genomgång av möjligheterna att avveckla sådana fastigheter som inte behövs
för kommunens verksamhet. Detta kan innebära rivningar
eller försäljningar.
Nämnden ska 2015 sälja fastigheter för att minska den
årliga kostnaden inom ramen övriga fastigheter med 5
mnkr. Särskilt sådana verksamheter som inte fullt ut
används för kommunala verksamhet ska komma ifråga för
försäljning.
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VERKSAMHETSMÅTT

Antal hyrda lägenheter
m2

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

30

30

30

1897

1 897

1897

Kostnad per m2

972

1 030

1033

Intäkt per m2

963

972

972

-9

-58

-61

54 395

54 778

54 724

Kostnader

-66 300

-61 492

-61 467

Resultat

-11 905

-6 717

-6 743

15 574

20 844

20 499

Kostnader

-26 402

-30 638

-31 902

Resultat

-10 828

-9 794

-11 403

Yta

Resultat
Äldreboende
Intäkter

LSS-boende
Intäkter

Övriga fastigheter
Intäkter
Kostnader
Resultat

26 350

36 906

32 656

-33 645

-43 239

-42 186

-7 295

-6 333

-9 530
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Servicenämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Intäkter

639 849

596 717

544 707

Kostnader

-641 293

-596 717

-539 707

Nettokostnader

-1 444

0

5 000

Kommunbidrag

0

0

0

Resultat

-1 444

0

5 000

Ackumulerat resultat

27 640

27 640

-

Nettoinvesteringar

-14 494

-21 000

-18 500

Nämndens uppgift
Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra
tjänster till kommunala förvaltningar och företag m m.
Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns
förutsättningar för en effektiv och rationell produktion.
Verksamheten skall kontinuerligt anpassas till den volym
och kvalité som beställs. Servicenämnden tillhandahåller
idag följande tjänster
• tryckeriservice och kopieringstjänster
• entreprenad, parkverksamhet och idrottsanläggningsskötsel
• bygg- och fastighetsservice
• fordonsuthyrning
• verkstadsservice, förrådshållning och uthyrning
• IT-service
• Redovisningsservice
• Växel och reception
• Löneservice
Servicenämndens övergripande verksamhetsidé är att
”Alla medarbetare verkar för Borås Stads bästa i uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik
och administrativa tjänster”
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Ledstjärnor för Servicenämnden som alltid skall prägla
beteendet och sättet att utföra arbetsuppgifterna är:
• Måluppfyllelse Vad är vår uppgift? Vad får vi betalt
för?
• Rätt kvalitet Ej för hög! Ej för låg!
• Rätt miljö Vi bygger ett hållbart Borås!
• Effektivt resursutnyttjande Använd krafterna rätt!
• Helhetssyn Inte bara egen verksamhet utan även till
kommunens bästa!
• Omtanke Visa intresse respekt och omtanke gentemot
medarbetare, kollegor och arbetskamrater och deras
arbetssituation.
• Sund ekonomi Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet!
• Affärer Vara omdömesgill och klok i beställare/utförandeprocessen.
• Naturlig förstärkningsresurs Vid extraordinära
händelser ex. bränder, stormar, skred, vattenförsörjning och andra allvarliga olyckor som kan vara svåra att
förutsäga.

Ekonomiska förutsättningar
Servicenämnden ska 2015 leverera ett resultat om 5 000
tkr. Resultatet får inte skapas genom höjda kostnader visavi de kommunala verksamheter som är bundna till Servicenämnden, utan förväntas ske genom rationaliseringar.
Nämndens stora orderportfölj med fleråriga avtal av såväl
projekt- som driftsavtal minskar under 2015 jämfört med
de senaste åren och är främst kopplad till avtrappningen
av insatserna på de stora exploateringsprojektenDen stora
orderportföljen med fleråriga avtal av såväl projektavtal
som driftsavtal minskar för 2015 jämfört med de senaste
åren. Förvaltningens produktionsvolymer på drygt 571
mnkr per år i budget 2014 och 587 mnkr i prognos 1 per
2014-04-30 bedöms sedan bli 518 mnkr i budget för år
2015, dvs en minskning med 69 mnkr eller nästan 12 %
på ett år. Påverkan på arbetskraftsvolymen är betydligt
mindre i procent, då den större delen av den ekonomiska
volymminskningen är kopplad till avtrappningen av
insatserna på de stora exploateringsprojektenDen stora
orderportföljen med fleråriga avtal av såväl projektavtal
som driftsavtal minskar för 2015 jämfört med de senaste
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åren. Förvaltningens produktionsvolymer på drygt 571
mnkr per år i budget 2014 och 587 mnkr i prognos 1 per
2014-04-30 bedöms sedan bli 518 mnkr i budget för år
2015, dvs. en minskning med 69 mnkr eller nästan 12 %
på ett år. Påverkan på arbetskraftsvolymen är betydligt
mindre i procent, då den större delen av den ekonomiska
volymminskningen är kopplad till avtrappningen av
insatserna på de stora exploateringsprojektenDen stora orderportföljen med fleråriga avtal av såväl projektavtal som
driftsavtal minskar för 2015 jämfört med de senaste åren.
Förvaltningens produktionsvolymer på drygt 571 mnkr
per år i budget 2014 och 587 mnkr i prognos 1 per 201404-30 bedöms sedan bli 518 mnkr i budget för år 2015,
dvs. en minskning med 69 mnkr eller nästan 12 % på ett
år. Påverkan på arbetskraftsvolymen är betydligt mindre
i procent, då den större delen av den ekonomiska volymminskningen är kopplad till avtrappningen av insatserna
på de stora exploateringsprojekten. Servicenämnden är en
utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra nämnder och bolag. Detta ställer krav
på att inte automatiskt kostnadskompensera sig i priserna
till brukarna. Verksamheten måste löpande rationaliseras
för att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen förutsätter
att Servicenämnden bidrar till att uppfylla de effektivitetsoch rationaliseringskrav som ställs på de tekniska verksamheter som är nämndens huvudbeställare och övriga
nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa
tjänsterna.

Investeringar
Fordon och maskiner

Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga
förvaltningar och en del bolag med fordon och maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 10,0
mnkr. Vid nyinköp skall miljöfordon, där så är möjligt,
upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag.
Finns absoluta behov kan anslaget överskridas ett enskilt
år.

Kopiatorer/utskriftsenheter

Tryckeriet ansvarar för merparten av kommunens kopiatorer och utskriftsenheter. Maskinerna köps in och hyrs ut
genom internhyresavtal till de beställande förvaltningarna.
För 2015 avsätts 3,0 mnkr till Servicenämndens förfogande.

Kommunikationsutrustning IT

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

Borås Stads telefonväxel

Nämndens uppdrag 2015
Utveckla kunskapen om LOU-upphandlingar hos medarbetarna. Ambitionen är att se till att alla upphandlingar
genomförs affärsmässigt i ännu högre grad och enligt
gällande regelverk.

Befintligt serviceavtal för Borås Stads telefonväxel löper
ut i november 2015. Leverantören kommer därefter inte
att erbjuda serviceavtal på den nuvarande versionen. En
uppgradering av telefoniplattformen på kommunens växel
enligt gjord förstudie beräknas till 2,5 mnkr och avsätts i
budget 2015.

Nämnden ska 2015 leverera ett resultat om 5 mnkr. Resultatet får inte skapas genom höjda kostnader visavi de kommunala verksamheter som är bundna till Servicenämnden,
utan förväntas ske genom rationaliseringar.
Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stads
egen organisation. Nämnden ska inte konkurrera på den
privata marknaden.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i Borås Stads
verksamhet som är miljöfordon, %.

Utfall
2013

Utfall T2
2014

Målvärde
2014

Målvärde
2015

6

64

72

68

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

85

Andel ekologiska livsmedel, %

13,8

35

25

4

4

4

4,9

5,4

4

4,5

11,7

11,7

7

7

44,6

37

42

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrademärkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %
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Fritids- och folkhälsonämnden

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

Fritid- och folkhälsa
EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

43 274

39 912

43 251

Kostnader

-184 825

-183 112

-191 251

Nettokostnader

-114 551

-143 200

-146 900

Kommunbidrag

141 000

143 200

146 900

-551

0

0

3 128

3 128

-

-27 001

-41 500

-60 020

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Till Fritids- och folkhälsonämndens huvuduppgifter hör
att tillgodose såväl allmänhetens som organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation, upplevelser
och tävlingsverksamhet samt att främja fritidsverksamheten i kommunen. Som ett led i detta uppdrag ansvarar
nämnden för verksamheten vid stadens bad-, idrotts- och
friluftsanläggningar.
Fritids- och folkhälsonämnden har även huvudansvaret för
det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Till detta
hör riktade och generella insatser för att förbättra hälsan
hos stadens medborgare och arbetet med en säker och
trygg kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inflytande
och delaktighet samt det brotts- och drogförebyggande
arbetet i kommunen.
Fritids- och folkhälsonämnden är också kommunens tillsynsmyndighet för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt
alkohol- och tobakslagen och utövar kontroll enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel samt avger yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen.

Under fritids- och folkhälsonämndens ansvar finns Brygghuset – den självklara mötesplatsen där ungas drömmar
och idéer kan förverkligas. Här drivs frågor om ungas
framtid när det gäller fritid, kultur, hälsa och arbetsliv.
Brygghuset ska vara en angelägenhet för hela Borås Stad.

Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna budgeteras till 146,9 mnkr vilket är en
ökning med 2,6 % jämfört med 2014. Kommunbidraget
har höjts med 0,7 mnkr avseende ekonomisk effekt under
2015 för det nya Gymnastikens hus och med 0,7 mnkr till
ökade kapitalkostnader för idrottsanläggningarna. Redan
i samband med beslutet om ekonomiska ramar i juni
månad erhöll Fritids- och folkhälsonämnden ett tillfälligt
utökat kommunbidrag på 1,5 mnkr för genomförandet av
O-ringen tävlingarna under 2015. Nämnden har fått ett
effektivitetskrav på 1,25 %. Detta är inräknat i nämndens
Kommunbidrag för 2015.

Verksamheten 2015
2015 blir ännu ett stort evenemangsår för Borås Stad.
Förberedelserna inför O-ringen 2015 blir allt mer intensiva
och söndagen den 19 juli kommer förhoppningsvis 20 000
löpare till Borås med omnejd. Under 2014 har en hel del
förberedelsearbete skett inför tävlingarna, bl a har ett nytt
industriområde vid Nordskogen iordningsställts. Platsen
kommer att fungera som en boendecentral under tävlingarna. En prioriterad insats under 2015 är att dra igång det
nya ”Gymnastikens Hus” som även innehåller anpassade
lokaler för människor med funktionsnedsättning som vill
idka idrott. Detta kommer att förverkligas i den nuvarande Sjuhäradshallen.
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Badverksamheten kommer under 2015 att ha fokus på
att återinviga den nyrenoverade sim- och idrottshallen i
Sandared. Därefter börjar arbetet med välbehövliga renoveringsarbeten på Stadsparksbadet. Gemensamt för alla
baden i Borås är att erbjuda verksamheter som stimulerar
till badupplevelser och simkunnighet. Folkhälsoenheten
arbetar vidare med att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Prioriterade insatser under 2015 kommer att ske inom
det brotts-, skade- och drogförebyggande området samt i
arbetet med föräldrastöd. Brygghuset har ambitionen att
vara den självklara mötesplatsen där ungas drömmar och
idéer tas på allvar och kan förverkligas. Under 2015 kommer verksamheten att bl.a. arbeta med konceptet ”Ung till
Ung”, där unga förebilder vägleder andra unga.

Nämndens uppdrag 2015
Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med
berörda nämnder samt föreningslivet utreda behov och
förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall
på lämplig plats.
Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens bokningssystem under 2015.
Fritids- och folkhälsonämnden utveckla och öka antalet
brukarråd för de anläggningar som nyttjas av många
föreningar.
En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25
år som önskar söka medel för t.ex. aktiviteter, material,
föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och
folkhälsonämnden.
Fritids- och folkhälsonämnden ska tillsammans med BoråsBorås TME AB arbeta mer med natur- och landsbygdsturism, bland annat genom att marknadsföra kommunens
spår och leder.
Borås har deltagit i ett projekt för att skapa ett sammanhållet och lätt tillgängligt föräldrastöd. Målet är att alla
föräldrar genom ett varierat utbud skall erbjudas ett generellt stöd oavsett barnens ålder. Syftet har varit att utveckla
befintlig föräldrastödsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att permanenta denna verksamhet.
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Investeringar
Konstgräsplaner

Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter utbyggnaden av
konstgräsplaner enligt nämndens antagna plan. För 2015
avsätts medel för påbörjande och anläggande av 2 nya
konstgräsplaner i Sandared och Dalsjöfors. För ändamålet
avsätts 8,5 mnkr.

Näridrottsplatser

Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare erhållit 10,9
mnkr. för att stimulera folkhälsan i kommunen genom att
anlägga näridrottsplatser och senioraktivitetsplatser. Prioriteringen för 2015 är att avsätta 500 tkr för uppdelning av
utbytbara konstgräsplaner som kan läggas på skolgårdar
m fl platser. 500 tkr kommer att avsättas till området vid
Kronängsparken på Norrby och övriga 1 000 tkr till att
fullfölja den tidigare beslutade handlingsplanen. För 2015
avsätts således 2,0 mnkr.

Diverse mindre inventarier och utrustning

Avser behov inventarier och utrustning till anläggningarna
såsom gräsklippare, bevattningsutrustning, badbryggor
mm. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 mnkr..

Evenemangsstaden Borås

Avser investeringar som gör att staden skall kunna vara
attraktiv och fungera väl som arrangör av mästerskap och
evenemang (Ex O-ringen 2015). Här ingår bl.a. mobila
läktare och scener för utomhus- och inomhusaktiviteter.
Inom detta konto avsätts 1,5 mnkr under 2015.

Sandaredsbadet

Avser ombyggnad av Sandareds sim- och idrottshall.
Anläggningen är drygt 40 år gammal och det finns ett
stort behov att genomföra en renovering av anläggningen.
Det som kommer att åtgärdas är bl a inomhusmiljön,
energiåtgärder, tillgänglighetsanpassning, arbetsmiljön,
vattenrening och rening av bassängen. Den totala investeringsutgiften beräknas till 51,0 mnkr varav 36,6 avsätts
under 2015.
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Stadsparksbadet

Avser renovering och tillbyggnad av Stadsparksbadet som
fyller 30 år under 2015. Det som kommer att åtgärdas är
bl.a. taket, entrén, omklädningsrummen och bassänger.
Tillkommer gör nya funktioner som undervisningsbassäng, barnbassäng, relax och någon ny äventyrsattraktion.
Den totala investeringsutgiften beräknas till 55,0 mnkr
varav 2,0 mnkr avsätts under 2015. Stadsparksbadet är en
av Borås viktigaste rekreationsanläggningar och förnyelseplaneringen skall utföras på ett sådant sätt att det möjliggör framtida utvecklingsmöjligheter för anläggningen.

Boråshallen ombyggnation

Nya stolar avseende återstående långsida på läktaren
som förses med stolar. Under hösten 2014 har ena sidan
fått nya stolar och en Jumbotron har installerats. För de
återstående stolarna avsätts 1,4 mnkr under 2015. Totalt
avsätts 2015 3,0 mnkr, 2016 5 mnkr och 2016 12 mnkr
för en tillgänglighetsanpassning och i förlängningen en
ombyggnad av Boråshallen.

Tillgänglighetsanpassning av badplatser
och vandringsleder

Prioriteringen på tillgänglighetsanpassade åtgärder på
badplatser och vandringsleder är under 2015 Almenäs
badplats och Kolbränningens elljusspår. Ett utbytes- och
säkerhetsprogram för badplatser har tagits fram. Häri
ingår att komplettera, tillgängliggöra och kvalitetssäkra
samtliga badplatser under den kommande femårsperioden.
För 2015 prioriteras Skalle, Sparsör och Sandared. För de
olika åtgärderna avsätts 1,0 mnkr under 2015.

Infart Kransmossen idrottsområde,
flytt av fotbollsplan och parkering

Effekt av detaljplan för ny förskola och upprustning av
infart. För projektet avsätts sammanlagt 5,6 mnkr varav
1,5 mnkr under 2015.

Sagavallen fotbollsplan och
omklädningsbyggnad

Effekt av det skall byggas en ny förskola på området. För
projektet avsätts sammanlagt 6,3 mnkr varav 1,0 mnkr
under 2015.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall T2
2014

Antal genomförda medborgardialoger
Andel säker och tryggcertifierade föreningar, %
Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på Brygghuset

110

Antal barn och unga, 6-20 år, som tillhör någon förening
Andel elever i åk 8 som uppger att de har en vuxen i sin närhet som
de kan prata förtroligt med, %
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrademärkta produkter

Målvärde
2014

Målvärde
2015

6

3

17

21

100

100

21 500

21 500

92

100

4

4

5

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

6,8

7,6

3

5,5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

5,4

5,5

3

3

42,1

50

50

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Huvudarenan

1 634

1 500

1 450

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Arena 2

1 065

1 400

1 500

Borås Arena

Antalet andra arrangemang som ej är fotboll

3

Antal bokningar på Borås Arena Konferens

5

5

90

80

Simhallar
Antal besökare Stadsparksbadet

257 047

280 000

260 000

Antal besökare Borås Simarena

118 296

124 000

120 000

Antal besökare Sandaredsbadet

47 255

0

0

Antal besökare Dalsjöbadet

37 633

41 000

37 000

Antal besökare Alidebergsbadet

21 359

22 000

22 000

Skatehallen
Antal köpta årskort
Antal föreningar som är certifierade som säker och trygg förening
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Föreningsbidrag
EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2013
Intäkter

tkr
Budget
2014

Budget
2015

27

-

-

Kostnader

-39 020

-37 100

-37 650

Nettokostnader

-38 893

-37 100

-37 650

Kommunbidrag

39 400

37 100

37 650

407

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Resultat

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

Bidrag lämnas också till politiska ungdomsföreningar.
Bidragen styrs av hur många mandat resp parti har i
Kommunfullmäktige. Därutöver utgår s k riktade bidrag
till ett antal föreningar, bl a SISU-idrottsutbildarna, Borås
Ungdomsallians, Korpen, 4 H, m fl. Nämnden ansvarar
även för bidragsgivningen till sociala föreningar, utdelning
ur donationsfonder, bidrag till enskilda och Samfond 3;
bidrag till barn- och ungdomsföreningar.. Fr o m 2014
övertog nämnden ansvaret för Borås Besöksverksamhet,
HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation
och FUB. Bidragsgivningen för dessa föreningar låg tidigare under Socialnämnden.
Anläggningslån lämnas för att ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra
lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Lån
utgår med maximalt 40 % av kostnaden. Lånen är ränteoch amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrives. Beslut
fattas av fullmäktige för varje enskilt lån.

Ekonomiska förutsättningar
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen
till 37,6 mnkr. Då kostnaderna inom föreningsbidragen
nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt,
brukar normalt ev budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut. Det totala kommunbidraget har höjts med
0,5 mnkr för att kunna ge bidrag till ersättningslokaler till
Studentkåren. Verksamheten har fått ett effektiviseringskrav på 1,25%. Detta är inräknat i kommunbidraget.

Verksamheten 2015
Arbetet med Idrottsskolan och idrott för människor med
funktionsnedsättning kommer att utvecklas under 2015.
Samtidigt kommer ett arbete att starta tillsammans med
föreningarna om ”framtidens förening”, hur kan vi stödja
föreningslivet i den omdaning som sker inom föreningslivet i Sverige. I strävan att få bra underlag för beslut fortsätter arbetet med införandet av digital närvarorapportering.
Möjligheten till uppföljning och statistik ökar med denna
typ av redovisning. Målet är att samtliga barn/ungdomsföreningar under 2015 lämnar en digital närvarorapport.
Fritids- och folkhälsonämnden avser att justera riktlinjerna
i föreningsbidraget och sammanföra administratörsbidraget och verksamhetsbidraget, till ett utvecklat verksamhetsbidrag. Syftet är att underlätta administrationen för
föreningarna och utjämna bidragsnivåerna. Förändringen
har varit ute på remiss inom föreningslivet och träder i
kraft från och med 1 januari 2015.
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I strävan att få riktigt bra underlag för beslut fortsätter
föreningsenheten med införandet av digital närvarorapportering. Möjligheten till uppföljning och statistik
ökar med denna typ av redovisning. Målet är att samtliga
barn/ungdomsföreningar under 2015 lämnar en digital
närvarorapport.

Nämndens uppdrag 2015
Samarbetet mellan Fritid- och folkhälsonämnden och
Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare
vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna. Vi ger
därför Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att se över
riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheten att som verksamhet räkna administration/samordning
i syfte att utveckla samarbetet med de sociala föreningarna.

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

20 888

21 500

21 500

Ungdomsföreningar
Bidragsberättigade medlemmar
Bidragsberättigade föreningar

165

165

165

71 011

70 000

70 000

27

28

0

Bidragsberättigade medlemmar

4 035

3 500

3 500

Antalet aktiviteter

2 605

2 200

2 500

4 002

4 700

4 200

21

24

21

10 543

10 800

10 700

28

28

28

Antalet aktiviteter
Antal administratörsbidrag
Invandrarföreningar

Föreningar för funktionshindrade
Antal medlemmar
Antal bidragsberättigade föreningar
Pensionärsföreningar
Antalet medlemmar
Antal föreningar
Särskilt riktade bidrag
Antal föreningar
Bidrag till aktuella föreningar tkr
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9

7

8

5 979

2 780

3 719
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Samhällsbyggnadsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

28 187

25 920

28 570

Kostnader

-59 537

-59 320

-53 970

Nettokostnader

-31 350

-33 400

-25 400

Kommunbidrag

32 700

33 400

25 400

Resultat
Ackumulerat resultat

1 350

0

0

13 232

13 232

-

-

-

-

Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att
utöva inflytande över hur kommunens områden planeras
och bebyggs. Samhället ställer upp vissa grundläggande
krav som ska uppfyllas när beslut fattas om byggande och
användning av marken. Samhällsbyggnadsnämnden ska
bevaka att byggherrarnas önskemål kan förenas med målen
för bebyggelseutvecklingen och med kraven på den lokala
miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle. Nämnden är
myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämnden svarar också
för kommunens samlade kartproduktion och lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksamheten med
datorbaserade geografiska informationssystem, trafikplaneringen och markfrågor som inte är av strategisk karaktär.
Nämnden har följande övergripande mål för sin verksamhet
• att verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och
fritidsmiljö för kommunens invånare
• att verka för att plan- och bygglagens och miljöbalkens
intentioner beträffande naturresurshållning, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls
• att verka för att allmänna och enskilda intressen vägs
samman genom en öppenhet och delaktighet i stadsbyggnadsprocessen.
• att verka med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet,
god service och kvalitet
• att Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats som kontinuerligt utvecklar kompetens
och arbetsmetoder

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 25,4 mnkr vilket tillsammans med en god
intäktsutveckling ger ett ökat verksamhetsutrymme på 5,1
% jämfört med Budget 2014. Inom denna ram har nämnden en viktig uppgift att förbereda för en god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad
samt en attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande
att Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar resurserna så
att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och
är beredd på snabba insatser inom sitt område. Ny teknik
och ett professionellt arbetssätt skall medverka till att ta
fram underlag för etablering och tillväxt i Borås. Rätt
personalkompetens är en nyckelfråga för nämnden. Kommunbidraget till Samhällsbyggnadsnämnden har sänkts
med 7,5 mnkr då Mark-och exploateringsverksamheten
överförs till Kommunstyrelsen och med 0,6 mnkr när en
Trafikplanerartjänst flyttas till Tekniska nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har fått ett effektiviseringskrav på
2%. Detta är inräknat i det tilldelade kommunbidraget.

Verksamheten 2015
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen är fortsatt god på nationell nivå.
Den lokala byggkonjunkturen för Borås är i dagsläget
stark och kommer sannolikt att öka under 2015. Det finns
en stor efterfrågan av fler bostäder samt mer industrimark vilket är mycket positivt. Arbetet med flera viktiga
detaljplaner som möjliggör att Borås attraktionskraft ökar
fortsätter under 2015. Områden som är aktuella är bl a
Norrby, Östra och Sydvästra Viared samt Regementsstaden. Under 2015 kommer även fokus ligga på att få fram
detaljplaner för utbyggnad av barnomsorgen. Götalandsbanan är en stor del i stadens utveckling och nämnden
förväntar sig ett klarare besked under 2015 vilket är
positivt då flera projekt är knutna till hur Götalandsbanan kommer att gå genom staden. Innovationsplattform
Norrby som delfinansieras med medel från Vinnova
avslutas under 2015.
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Nämndens uppdrag 2015
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om
parkeringsnormen och lämna förslag till Kommunstyrelsen under 2015.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2013

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall T2
2014

Antal genomförda medborgardialoger

Målvärde
2014

Målvärde
2015

3

2

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

76

83

80

100

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

5,9

6,3

4

5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

0,7

0,8

1

1

34,7

45,5

46

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

902

900

900

Bygglov
Bygglov, förhandsbesked
Ingripandeärenden
Beslut om kontrollplan, kvalitetsansvar m m
Brandfarlig vara
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

92

75

75

435

450

500

66

0

0

4

100

100

719

750

750

Förstudier

5

0

15

Programsamråd

0

2

3

Program godkänns/avbryts

0

3

3

Plan med enkelt förfarande, samråd

3

3

5

Plan med enkelt förfarande antas/avslutas

2

4

3

Slutbevis
Plan

Samråd normalt planförfarande

4

15

25

Utställning normalt förfarande

5

16

20

Plan med normalt förfarande antas/godkänns

4

16

20

Utredning

2

1

1

Yttrande

11

10

10

Mätning
Mätningsuppdrag

259

220

260

Utstakningar / lägeskontroll

137

200

230

Nybyggnadskartor

115

160

180

Bygglovskartor

191

160

180

Enkla bygglovskartor

274

320

350
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Kartor
Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha)

1 500

24 300

40 000

Ajourhållning kartdatabasen (antal ha)

225

1 500

1 500

Kartuppdrag övriga special (antal ha)

50

50

50

Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)

138

100

120

Lantmäteri
Ärendebalans 31/12

105

110

90

Nybildade fastigheter

103

85

95

Markerade gränspunkter

582

400

500

Berörda befintliga fastigheter

516

500

500

Berörda befintliga rättigheter

241

200

200

60

50

80

473

400

450

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

4

20

15

180

200

200
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Tekniska nämnden
Väghållning, skog, parker m m
EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2013
Intäkter

tkr
Budget
2014

Budget
2015

80 144

76 220

77 817

Kostnader

-224 604

-217 325

-221 017

Nettokostnader

-144 460

-142 750

-143 200

Kommunbidrag

149 350

142 750

143 200

Resultat

4 890

0

0

Ackumulerat resultat

4 754

4 754

-

-45 175

-46 230

-37 400

Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger
drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll,
vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator,
lokalgator och vägföreningsvägar, torg och gång- och
cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges
till övriga enskilda vägar. Driftbidrag ges även till Borås/
Viareds flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också
gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll
och övriga väghållningsåtgärder.
Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll
av parker i centralorten och lekplatser i hela kommunen.
Verksamheten kan brytas ned i aktiviteter som naturpark,
vårdad gräsmatta, ängsmark, buskage, träd, rabatter,
vägar och trappor samt park- och lekredskap. Skötsel av
Ramnaparkens fågelkoloni, Borås djurbegravningsplats,
Stadsparkens byggnader och minigolfbanan, samt Borås
hundrastplats ingår också i verksamheten.
Inom Skogsverksamheten utförs skogsdrift, naturvård och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kommunen anordnar
arbete till personer som behöver särskilda anställningsformer. Nämnden har fått uppdraget att bereda sysselsättning
till 65 personer i dessa kategorier.
Upphandlingsverksamheten är inriktad på att genomföra
förvaltningsöverskridande och externa upphandlingar
samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader
fördelas ut på interna och externa kunder.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2015 budgeteras till 143,2 mnkr.
Kommunbidraget har höjts med 1,0 mnkr för ökade skötselytor och med 0,15 mnkr för driftkostnader av det nya
naturreservatet Storsjön. Kommunbidraget har också höjts
med 0,5 mnkr för att förstärka upphandlingsverksamheten
och med 0,5 mnkr till ”Gröna Vägen”. I samband med
flytt av verksamhet från Samhällsbyggnadsnämnden har
Tekniska nämnden tillförts 0,6 mnkr för trafikplanering
och 0,25 mnkr för skötsel av kommunens markinnehav. Ett effektiveringskrav på 2 % ingår i det tilldelade
Kommunbidraget. Förändrad redovisningsmetod för
beläggningsunderhåll som innebär att beläggningsunderhållet framöver kommer att betraktas som investering och
skrivas av under en längre period gör att Kommunbidraget
reduceras med 3,2 mnkr. 1,6 mnkr kvarstår på driftbudgeten för reparationer och akut asfaltunderhåll. Totalt
kommer beläggningsprogrammet få utökade resurser med
5,2 mnkr. Resurserna till Tekniska nämnden har utöver
ordinarie budget tidigare tillförts 69 mnkr extra till beläggningsunderhållet den senaste 10-årsperioden.

Verksamheten 2015
Det utökade budgetutrymmet för nya toppbeläggningar
medger under 2015 en nivå på 81 000 m² belagd yta.
Den tidigare eftersläpningen som pågått under en längre
tid har de senaste åren förbättrats avsevärt. Under åren
2004-2013 har Tekniska nämnden tillförts sammanlagt
69 mnkr extra till utökat beläggningsunderhåll.
Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 161 allmänna
lekplatser i kommunen. Det långsiktiga målet är att alla
lekplatserna på sikt skall vara tillgänglighetsanpassade.
Under 2015 kommer ytterligare ca 10 st lekplatser att
åtgärdas och minst 1 ny att anläggas.
Skogsverksamheten planerar för att slutavverkningarna
under 2015 samordnas med exploateringsavverkningarna.
Gallringsbehovet i yngre bestånd har hög prioritet. Virkesmarknaden bedöms som stabil med god efterfrågan.
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Upphandlingsverksamheten kommer under 2015 att fokusera på att kommunens verksamheter följer upphandlade
avtal samt att upptäcka nya avtalsområden som är i behov
av att upphandlas. Under det kommande året fortsätter
samarbetet med Miljö- och konsumentnämnden med
uppföljningskontroller av sociala och etiska krav av upphandlade leverantörer. Regler och rutiner för hur kommunen ska motverka oegentligheter vid upphandling, hindra
oseriösa leverantörer samt hur vi aktivt ska kontrollera och
följa upp våra leverantörer ska arbetas fram med hjälp av
den s.k. ”Vita jobb gruppen”. Ny uppförandekod kommer
att ersätta den gamla (TCO:s) uppförandekoden.

Nämndens uppdrag 2015
Tekniska nämnden uppdras att stärka upphandlingsavdelningen. Upphandlingsavdelningen ska aktivare ta hjälp
av de möjligheter som finns för att om möjligt gynna det
lokala näringslivet samt ge små företag möjlighet att delta
i upphandlingar. Avdelningen ska även stärka avtalstroheten och inköpsrutinerna i kommunkoncernen.
Tekniska nämnden uppdras att 2015 initiera en förstudie
kring möjligheten att gräva ner delar av Kungsleden samt
skapa en planskild korsning Åsbogatan/Kungsgatan.
Ta fram förslag på en tydlig upphandlings- och inköpspolicy som tar hänsyn till möjligheten att ställa miljökrav på
hela kedjan utifrån ett livscykelperspektiv där produktion
och återvinning vägs in.
För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering av ytor som annars kan
uppfattas som otrygga att vistas i.
Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för
sammankoppling av cykelvägsnätet genom centrala Borås,
i såväl nord/sydlig som öst/västlig riktning. Under 2014
ska en utredning presenteras, som visar möjliga alternativ
till sammankoppling. I utredningen ska också ingå utmärkningen av cykelbanor samt vägvisningen för cyklister.
Nämnden ska också under 2015 presentera förslag till en
Cykelplan.
Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i
centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas
mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste systemet. I utredningen
ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning
till papperskorgar presenteras.
Tekniska nämnden har i uppdrag att utreda en samdistributionscentral för eventuellt införande.

Vita jobb-gruppen ska under 2015 presentera förslag till
rutiner för att säkerställa att kommunen inte anlitar leverantörer som är inblandade i ekonomiska oegentligheter.
Rutinerna ska inarbetas i kommunens upphandlingsregler.
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.
Nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB
införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.
Nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta
fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska
en viss andel vara avgiftsfria.

Investeringar
Beläggningsunderhåll

Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll
innebär att beläggningsunderhållet framöver kommer att
betraktas som investering och skrivas av under en längre
period i stället för som tidigare kostnadsföras direkt som
driftkostnad. För 2015 avsätts 8,4 mnkr i investeringsbudgeten.. Kvar på driften finns 1,6 mnkr för reparationer
och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för
beläggningsunderhållet på 10,0 mnkr.

Attraktiv stad

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov
av att hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom
centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta
utvecklingen av stadscentrum. De senaste åren har flera
objekt genomförts: Hötorget, Österlånggatan, Sandwalls
Plats, Strandgången, Österlånggatan etapp 1-3, Torggatan,
Stora Brogatan och Bryggaregatan. Närmast till hands står
Västerlånggatan och senare Västerbrogatan och Torggatan
i samband med utbyggnaden av Krokshallsområdet. Inom
de närmaste åren finns också ett behov av översyn av belysningen i centrum inom ramen för det pågående Stadsmiljöprogrammet. 3 mnkr avsätts 2015 och ett omtag ska
ske med nytt anläggningsråd avseende Västerlånggatan.

Diverse mindre gatu- och broarbeten

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten
för gator och broar som ur investeringssynpunkt är av
mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa
kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas
genom att undvika ett förfarande, där Kommunfullmäk73
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tige- eller Kommunstyrelsebeslut skall inväntas för varje
enskilt projekt. Anslaget för 2015 är 5,5 mnkr. Om en
enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas
detta nästa års volym.

försegling av stationsplattor och taxebanor, rensning av
dräneringar, säkerställande av väg till segelflygklubben,
säkerställande av hinderfrihet samt byggnation av ny taxebana. För 2015 avsätts 0,5 mnkr.

Program för tillgänglighet

Upprustning av centrummiljöer

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

Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför centralorten. Senare
utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder
i stadsdelcentra i centralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared, Viskafors, Fristad,
Sjöbo Torg, Dalsjöfors centrum och Trandareds Torg.
Utanför centralorten kvarstår behov av centrumupprustning i Sandared och Sjömarken. Därefter kommer
centrummiljöer i de mindre tätorterna att prioriteras. I
centralorten finns behov av upprustning av Brämhults
torg. För genomförande av åtgärder inom projektet avsätts
inga ytterligare medel under 2015.

Gång- och cykelvägar

Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand
till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade
trafikanterna. Strävan är att få genomgående GC-stråk av
hög standard. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de
ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel.
Anslaget för 2015 är 7,0 mnkr. Även gång- och cykelvägar
där Trafikverket är väghållare bör bli aktuella. Kommunen är beredd att bidra till finansieringen om detta är angeläget och innebär en tidsmässig framflyttning. Tekniska
nämnden bör tillsammans med Trafikverket ta ställning
till byggnation av cykelväg i Kråkered, Sandhult, mellan
Kinnarumma och Fagersberg, Sandared och Backabo
samt mellan Fristad och Tämta, Fristad och Borgstena och
mellan Rydboholm och Ridhuset.

Reinvestering av gatubelysning

I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan Sveriges kommuner och landsting och Vägverket Trafikverket
om verkets övertagande av kommunal belysning på statliga
vägar erfordras viss reinvestering. Investeringsutrymmet
avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller
rostskadebesiktning har visat sig vara till stor del utdömda
för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2015
avsätts 1,0 mnkr.

Borås flygplats

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan
för Borås Viared flygplats. Under de kommande åren är
det aktuellt att utföra ett antal åtgärder på flygfältet som
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Promenadstråk längs Viskan

Eftersom staden en gång byggdes längs Viskan så ligger
idag flera viktiga målpunkter på bekvämt avstånd från
ån. Ett gångstråk längs med vattendraget skulle inte bara
synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv
väg för många Boråsare och besökare. Ett fungerande
gångstråk längs vattnet skulle också utgöra grunden för
rekreation och upplevelser. För projektet avsätts 3,0 mnkr
under 2015.

Grönområdesplanen

Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas
av grönområdesplanen för Borås Stad. De åtgärder som
föreslås i planen avser bl a att förstärka grönområden till
mer sammanhängande stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 2015
avsätts 0,5 mnkr.

Lekplatser

Tekniska nämnden förvaltar 161 lekplatser inom kommunen. En del av lekplatserna är slitna och uppfyller ej
längre säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller
idag särskilda normer. Lekplatserna skall besiktigas en
gång om året och skall dessutom ha kontinuerlig tillsyn.
De lekplatser som ej klarar kraven måste, om renovering
ej sker, rivas. För upprustning och renovering av lekplatser
avsätts 4,0 mnkr under 2015. Investeringsutrymmet avser
lekplatser i hela kommunen. Tekniska nämnden förutsätts
att efter diskussion med stadsdelarna upprätta en priorite-
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ringslista över de lekplatser som skall åtgärdas. Tekniska
nämnden bör inom budgetutrymmet anlägga minst en ny
lekplats per år. De nya lekplatserna ska ha en geografiskt
jämn spridning över hela kommunen.

Trygghetsbelysning

Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att
belysa stadens parker och andra mörka grönområden mer.
Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till
mer energieffektiva alternativ. För projektet avsätts 2,5
mnkr under 2015.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2013

Utfall T2
2014
0

1

1

370 230

434 460

350 000

440 000

151

145

157

9

9

12

3

3

3

3

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

2,9

3,7

3

3

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

3,4

3,7

3

3

48,4

35

49

Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar
Tillgängliga cykelstråk, km
Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrademärkta produkter

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

Målvärde
2014

Målvärde
2015

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

1:71

1:37

1:41

75

75

75

Väghållning
Kostnad kr per invånare och dag
Huvudgator, km
Kostnad kr per

m2

-därav vinterväghållning
Lokalgator, km
m2

39:69

34:24

36:27

22,34

18:38

19,62

220

220

222

21:46

14:81

23:87

-därav vinterväghållning

6:95

4:64

5:03

Vägföreningsvägar, km

168

168

168

Kostnad kr per m²

8:39

8:26

7:40

Km enskilda vägar med statligt och kommunalt bidrag

472

470

470

3:50

3:50

3:50

Kostnad kr per

Kommunalt bidrag per meter
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VERKSAMHETSMÅTT

Beläggningsunderhåll m2
belagd yta %
kostnad kr per

m2

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

74 512

25 000

81 000

2,3

0,8

2,6

89:56

104:00

104:00

19 175

20 000

19 175

7 214

7 150

7 220

570

650

600

80

100

100

543

1 000

700

74 813

75 076

72 343

Trafikbelysning
antal lampor
energiförbrukning MWh
Antal P-tillstånd för funktionshindrade
Utfärdade nyttokort
Boendeparkering, antal tillstånd
Parkverksamhet
Planterade ytor total m2
-därav perenner

m2

Kulturparker m2
kr/m2
Naturparker m2
Genomsnitt kr per m2

3 127

3 118

3 062

1 489 649

1 463 470

1 506 827

7:31

7:38

7:23

8 375 003

8 375 003

8 479 006

0:14

0:12

0:13

9 864 652

9 838 473

9 985 833

kr per m2

2:22

2:27

2:32

Parkkostnad kr per invånare

207

213

218

93

93

94

160

161

162

Produktiv skogsmark, ha

9 800

9 800

9 800

- avsatt till naturvård, ha

2 500

2 500

2 500

900

900

900

Avverkning totalt m3 fub

41 000

44 600

42 980

Flisad volym m3 s

16 300

20 000

20 000

Total parkareal m2

Parkyta m2 per invånare
Lekplatser antal
Skogsverksamhet

- avsatt till naturreservat, ha

Arbetsmarknadsåtgärder
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder
Antal dagsverken

76

57

65

65

9 006

12 175

12 275
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Persontransporter
EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

6 714

7 050

6 897

Kostnader

-68 435

-65 150

-66 197

Nettokostnader

-61 721

-58 100

-59 300

Kommunbidrag

57 200

58 100

59 300

Resultat

-4 521

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Nämndens uppgift
Inom verksamheten samlas kompetensen för persontransporter under en och samma nämnd. Tidigare låg ansvaret
på i första hand stadsdelsnämnderna.
Verksamhetens ansvarsområden är
• Färdtjänst
• Transporter till och från daglig verksamhet
• Särskoleskjutsar
• Beställningscentral för färdtjänst
• Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter
• Upphandling av persontransporter
• Bilpool för kommunanställda

Verksamheten 2015
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och skall ha en hög tillgänglighet och service.
Beställningscentralen skall tillgodose behoven genom att
ha öppet stora delar av dygnet. Tillgången på fordon skall
vara anpassad till efterfrågan under dagen. Egenavgiften
skall normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. Vid resa utanför kommunen ansöker man
om Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ skall alltid
det mest kostnadseffektiva färdsättet användas. I den nya
upphandlingen som gäller från 2013 är det krav på att
miljöfordon skall användas för färdtjänsttransporter med
personbil. För att underlätta för färdtjänstkunderna ska
möjligheten att själv boka sin resa via Internet erbjudas.
Särskoleskjutsarna ansvarar för transport till både grundoch gymnasiesärskolan. Verksamheten bedrivs med egna
fordon och förare. I möjligaste mån skall förarna vara
kända av resenärerna.
VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Ekonomiska förutsättningar

- totalt

4 339

4 500

4 500

- kvinnor

2 906

3 000

3 000

Nettokostnaderna budgeteras till 59,3 mnkr för 2015 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 3,3 % jämfört med
budget 2014. Kommunbidraget har höjts med 1,0 mnkr
p.g.a. befarat underskott för verksamheten under 2014.
Verksamheten har fått ett effektiviseringskrav på 1,25 %.
Detta är inräknat i kommunbidraget.

- män

1 433

1 500

1 500

42

42

830

800

840

302 965

300 000

307 000

180

169

169

Antal fordon

9

9

9

- därav fordon med alkolås

9

9

9

Antal fordon

40

40

40

- därav miljöfordon

40

40

40

Färdtjänst
Antal tillstånd

Antal tillstånd/1 000 invånare
- Borås

41

- Västra Götaland

35

- Riket

33

Antal tillstånd under 65 år
Antal resor
Kostnad per resa, kr
Särskoleskjutsar

Bilpool
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Miljö- och konsumentnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

10 744

10 056

11 276

Kostnader

-29 496

-29 956

-32 276

Nettokostnader

-18 752

-19 900

-21 000

Kommunbidrag

18 400

19 900

21 000

-352

0

0

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

851

851

-

-

-21 300

-11 284

Nämndens uppgift
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i
arbetet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att
som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken
med delområdena miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska
produkter, avfall och producentansvar samt livsmedels-,
smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. I
nämndens ansvarsområde ingår vidare arbete med naturvårdsfrågor samt att samla in och ställa samman fakta om
miljösituationen i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen och att genom information
och rådgivning verka för ökad kunskap och engagemang
för miljöfrågorna hos såväl företag och organisationer som
enskilda boråsare. Fr o m 2011 har nämnden även ansvaret
för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning, energioch bostadsinformation samt arbetet med Fairtrade.
De övergripande målen för nämndens verksamhet är:
• Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador
och olägenheter
• Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska
mångfalden ska skyddas och bevaras
• Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så
att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas
• Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att
ett kretslopp uppnås
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• Hushållning med energi samt minskad användning av
fossila bränslen ska främjas
• Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av
hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror
• Stödja konsumentintressena genom konsumenträttslig
och ekonomisk rådgivning
• Leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtrade-diplomering

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden
budgeteras till 21,0 mnkr. I kommunbidraget ingår 200
tkr till naturvårdsfonden vars syfte är att medverka till ett
progressivt naturvårdsarbete där en viktig del är att bevara
det öppna odlingslandskapet. Fonden kan även ta emot
externa bidrag från privatpersoner, företag, organisationer
m m. Nämndens kommunbidrag har förstärkts under
2015 med 900 tkr. avseende driftkostnader för Orangeriet
med Rådrum i Stadsparken. Beräknad start för verksamheten är våren 2015. Miljö- och konsumentnämnden har
fått ett effektiviseringskrav på 1,25 %. Detta är inräknat i
det tilldelade kommunbidraget.

Verksamheten 2015
Övergripande
Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt
som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten
kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall bl.a. användas till att förstärka nämndens allmänna miljöarbete.
Förvaltningen driver ett arbete med att utveckla ledningssystemet för miljö och kvalitet. Arbetet bygger på Borås
Stads kvalitetspolicy och modellen för ständiga förbättringar enligt LEAN-metodiken, dvs. att kartlägga och
förbättra verksamhetens processer. Detta arbete kommer
att fortgå under 2015.
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Livsmedelskontroll

Nämndens uppdrag 2015

Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för
ca 770 livsmedelsverksamheter i staden. Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos nämnden. För 2015
är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med de fastställda kontrolltiderna som utgångspunkt.
För de verksamheter som har ett lågt antal kontrolltimmar
sker inte inspektioner varje år. Redlighet och märkning
av livsmedel kommer att vara fokusområden i kontrollen
under 2015. Redlighet innebär att märkning, reklam och
presentation inte får vilseleda konsumenten. Märkningen
av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att konsumenten
inte blir lurad.

En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning
skall göras under 2015.

Miljötillsyn
Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för i
princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden Det
finns för närvarande ca 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter samt 2 000 övriga verksamheter
som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa
eller miljön. Verksamheter som betalar fast årsavgift kan
förvänta sig någon form av tillsynsinsats varje år. Tillsynen kan fördelas över flera år och variera både i omfattning och inriktning från år till år. Under 2015 kommer
tillsynen bl.a. fokuseras på vatten och kemikalier. Tillsynen av strandskyddet utökades under 2014 och insatserna
planeras bli fler även under 2015

Investeringar
Orangeriet med Rådrum i Stadsparken

Avser uppförande av ett Orangeri med Rådrum i Stadsparken. I detta ska bl.a. finnas lokaler för rådgivning inom
konsument-, energi-, klimat- och miljöområdena liksom
utrymmen för café mm. För projektet avsätts 31,3 mnkr,
varav 11,0 mnkr under 2015.

Orangeriet med Rådrum inventarier

Avser utrustning och inventarier i det nya Orangeriet med
Rådrum i Stadsparken. För 2015 avsätts ytterligare 0,25
mnkr.

Miljökommunikation
I verksamhetens uppdrag ingår att svara för miljöövervakningen, dvs att ha kunskap om miljösituationen i kommunen samt att samordna det miljöstrategiska arbetet
och kommunicera kunskap om miljö- och livsstilsfrågor.
Under 2015 kommer Orangeriet i Stadsparken att invigas.
Orangeriet med Rådrummet i Stadsparken ska bli ett
forum för dialog, information och rådgivning kring en
hållbar livsstil. Temaområden under 2015 för arbetet med
hållbar konsumtion kommer att bli mat och textil. Nämnden vill verka för ett minskat matsvinn. När det gäller
textil ser vi att information, upphandling, insamling och
återbruk är viktiga områden att prioritera under 2015.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2013

Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

5,0

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

0

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Antal livsmedelsverksamheter

824

800

800

Antal inspektioner/revisioner

871

770

900

Antal delegationsbeslut

227

180

200

Antal tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

183

180

180

Livsmedelskontroll

Miljötillsyn
Antal inspektioner miljötillsyn

199

300

300

Antal inspektioner enskilda avlopp

176

300

200

Antal inspektioner hälsoskydd

129

100

100

Antal delegationsbeslut miljötillsyn

401

150

300

Antal delegationsbeslut enskilda avlopp

201

300

200

73

100

100

Antal delegationsbeslut hälsoskydd

239

250

150

Antal kundkontakter miljötillsyn

Antal delegationsbeslut värmepumpar

-

2 000

5 000

Antal kundkontakter enskilda avlopp

-

900

2 500

Antal kundkontakter hälsoskydd

-

400

1 500

3 434

5 000

5 000

86

200

200

1 574

2 500

2 500

Förhandlingsärenden

341

400

400

Informationsaktiviteter

42

50

60

Konsumenträttslig rådgivning
Konsumentkontakter
Informationsaktiviteter.
Ekonomisk rådgivning
Klientkontakter
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Utfall T2 Målvärde Målvärde
2014
2014
2015
0

4

2

3,8

2

2

0,2

0

0

42,2

50

50

Budget 2015 | Kulturnämnden

Kulturnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

26 463

23 611

26 535

Kostnader

-158 383

-171 211

-166 935

Nettokostnader

-131 920

-147 600

-140 400

Kommunbidrag

134 563

147 600

140 400

2 643

0

0

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

1 106

1 106

-

-2 869

-11 840

-2 400

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

Ekonomiska förutsättningar
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 140,4 mnkr
för 2015. Nämndens kommunbidrag har höjts med 0,9
mnkr för ökade kostnader i samband med Textilmuseets
flytt till Textile Fashion Center. Kulturnämnden har fått
ett effektiviseringskrav på 1,25 %. Detta är inräknat i
nämndens kommunbidrag.

Verksamheten 2015
Stadsbibliotekets nya verksamhet ”Knacka på” som ska
präglas av delaktighet och inflytande och vända sig till de
små barnen och deras familjer invigdes under våren 2014.
Ambitionen är att bli en mötesplats med olika kulturinslag
riktat till barn. Stadsbiblioteket kommer under 2015 ta en
mer aktiv del i arbetet med den nationella bibliotekskatalog som håller på att skapas. Målsättningen med katalogen
är att samla allt material på Sveriges bibliotek i en gemensam sökbar katalog.
Borås Konstmuseum kommer även under 2015 spela en
viktig roll i Borås och hela Västra Götalandsregionen.
Verksamhetens uppdrag är bl a att vidga allmänhetens
intresse och kunskap för konst och rörlig bild. Borås ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall utvecklas
ytterligare. De hittills genomförda skulpturutställningarna
får en fortsättning med en ny skulpturbiennal 2016.
Det nya Textilmuseet i Textile Fashion Center invigs
under 2014 och ingår i det textila kluster som skapas i den
tidigare Konstsilkefabriken. Målet är att skapa förbättrade
möjligheter för Textilmuseet bland annat med en utökad
samverkan med Textilhögskolan och andra aktörer med
textil inriktning. En internationell konferens för textil
konst planeras för museet och Borås räkning under 2017.
Under 2015 kommer Stadsteatern att göra några större
satsningar bl a ”Puntila” av Bertold Brecht. Spelåret
avslutas med en dramatisering av Katarina Taikons böcker
om Katitzi. Teatern kommer under 2015 att prioritera
barnteater, och bl a göra en clownföreställning för barn
mycket fritt baserad på William Shakespeares ”Stormen”.
Total planeras för sex nypremiärer under spelåret. Teatern
avser att fortsätta med den utåtriktade verksamheten som
81

Budget 2015 | Kulturnämnden

guidade turer och studiebesök i teaterns lokaler samt besök
på arbetsplatser och skolor.

Investeringar

Kulturskolefilialerna på Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och
Hulta fortsätter sitt integrationsarbete under 2015. En
av målsättningarna är att nå och öka antalet elever med
annan etnisk och social bakgrund. Ca 600 elever deltar i
verksamheten.

Inventarier och div mindre investeringar

Under 2015 fortsätter samarbetet mellan verksamheterna
på Norrby, Kulturnämnden och AB Bostäder med Cultural Planning som stadsutvecklingsmetod i nära samverkan med de boende.

Nämndens uppdrag 2015
Kulturnämnden ska tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden intensifiera arbetet med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.
Nämnden ska inrätta en kulturfond till vilken privata
aktörer kan skänka pengar för att stärka kommunens
kulturliv.
Textilmuseet skall verka för att få ett utökat statligt och
regionalt uppdrag för sin verksamhet.
Nämnden ska inom ramen för det finska förvaltningsområdet ordna kulturella evenemang riktat till finsktalande
boråsare.
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Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp
av inventarier och andra diverse mindre investeringar. För
2015 finns 500 tkr tillgängligt.

Konstnärlig utsmyckning och inköp av konst

Ett årligt anslag på 800 tkr avsätts i investeringsbudgeten för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst till
konstmuseet.

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

För att tillvarata det textila arvet och nyskapande textil
utveckling/design, avsätts ett utrymme på 100 tkr under
2015 för inköp av textil konst med placering på Textilmuseet.

Skulpturbiennal 2016

Under 2016 genomförs åter en skulpturbiennal i Borås.
För genomförandet avsätts 1 000 tkr under 2015.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2013

Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger
Kulturutbud för barn och unga, %

60

Antal besökare på Textilmuseet
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

0

1

1

40,3

18

50

24 290

40 000

45 000

7

8

8

8

3,8

4

3,1

3,1

6

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

Utfall T2 Målvärde Målvärde
2014
2014
2015

5,3

7

7

44,1

35

38

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

561 716

600 000

575 000

250 000

250 000

26 260

60 000

65 000

24 817

27 000

20 000

14 725

22 500

22 300

5 400

5 500

5 400

12 647

11 500

11 500

Biblioteksverksamhet
Antal medialån
Antal besökare
Museiverksamhet och kulturminnesvård
Antal besökare
Konst och utställningsverksamhet
Antal besökare
Teaterverksamhet
Antal besökare
Kulturskola
Antal elever
Borås Bio (Röda Kvarn)
Antal besökare
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Utbildningsnämnden
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

185 463

177 244

169 164

Kostnader

-652 888

-635 944

-638 264

Nettokostnader

-467 425

-458 700

-469 100

Kommunbidrag

470 688

458 700

469 100

3 263

0

0

16 395

16 395

-

-

-

-12 040

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Utbildningsnämnden ansvarar för de frivilliga skolformerna gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och det offentliga
skolväsendet för vuxna i kommunen. Vuxenutbildningen
omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) och
svenskundervisning för invandrare (SFI). I verksamheten
ingår också yrkesutbildningar inom yrkeshögskolan (YH).
Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja
elevernas utveckling till ansvarskännande människor som
aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den
ska bidra elevernas allsidiga utveckling.
Gymnasiesärskolan ska utifrån varje elevs förutsättningar,
fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och
fritid.
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja
eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Syftet
är också att möjliggöra fortsatta studier.
Utbildningsnämnden ska särskilt
• beakta den allmänna utvecklingen på skolväsendets
område
• tillsammans med olika intressenter och med beaktande
av elevernas önskemål tillskapa ett för kommunen väl
anpassat utbildningsutbud, samt
• tillse att utbildningen inom ansvarsområdet genomförs i
enlighet med skollag och annan lag eller förordning.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Utbildningsnämnden uppgår till
469,1 mnkr. Justering har gjorts för beräknad volymminskning av gymnasieskolans elever. För 2015 avsätts
för Utbildningsnämnden 5 mnkr extra för ett särskilt
Skollyft. Medlen ska användas till ämnesspecifika kompetensutvecklingsinsatser för lärarkåren. Planen är att varje
år de kommande fyra åren ha med medlen för ett skollyft.
Nämnden ska i tertialrapporter till Kommunstyrelsen
redovisa hur medlen använts under året.

Verksamhet 2015
Nämndens verksamhet påverkas i hög grad av reformerna
inom utbildningsområdet.
Under 2015 gäller ny gymnasieskola GY11, ny skollag och
ny betygsskala fullt ut i alla gymnasieskolans utbildningar.
Samverkansavtalet för gymnasieutbildning inom Boråsregionen innebär att eleverna har möjlighet att fritt söka de
utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och
bli mottagna som förstahandssökande i de ingående åtta
kommunerna. Antalet elever i Borås kommunala skolor
har varit relativt konstant de senaste åren, trots minskat
elevunderlag, eftersom andelen elever från andra kommuner har ökat.
Fem fristående gymnasieskolor är för närvarande verksamma i kommunen. Antalet boråsungdomar i fristående
skolor ser ut att även fortsättningsvis minska.
Befolkningsprognosen visar att antalet 16-åringar 2015
ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Färre
Boråsungdomar som söker fristående skolor och möjlighet
till frisök inom Sjuhärad gör att elevantalet i de kommunala gymnasieskolorna beräknas öka med ca 2 % till
4 305 elever. Nämnden konstaterar att den demografiska
utvecklingen för gymnasieungdomar, elevernas val och
omfattningen och utbildningsutbudet hos fristående skolor
påverkar nämndens planerings- och budgetförutsättningar
och kräver kontinuerliga anpassningar i verksamheten.
Alla elevers rätt till god utbildning och möjlighet att
utvecklas så långt det som möjligt är resurskrävande
utmaningar. För många elever tar det längre tid än ett
läsår för att nå gymnasiebehörighet. Alla elever som går
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ett yrkesprogram har möjlighet att läsa in grundläggande
högskolebehörighet under utbildningstiden. De skärpta
behörighetsreglerna till gymnasieskolans nationella program medför att utbildningsvägen är längre i dag för de
flesta nyanlända eleverna.
Gymnasiesärskolereformen gäller för utbildningar som
påbörjats efter den 1 juli 2013. Fr o m läsåret 2013/2014
anordnar Utbildningsnämnden individuellt program och
åtta av nio nationella program. Målet med den nya gymnasiesärskolan är att öka andelen ungdomar som får anställning efter utbildningen. Enligt reformen kan eleverna
bl a välja kurser inom såväl gymnasiesärskolan som den
vanliga gymnasieskolan. Reformen medför omfattande
informations- och kompetensutvecklingsinsatser för personalen som fortlöper även under 2015. Genom reformen
inkluderas fler elever i gymnasieskolan och för elever med
autismspektrumtillstånd har Utbildningsnämnden startat
en stödverksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet från läsåret
2014/2015.
Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen av
samarbetet såväl inom Boråsregionen som i Västra Götalandsregionen. Regional vuxenutbildning (BRvux) har ett
gemensamt utbud av yrkeskurser/utbildningar.

Nämndens uppdrag 2015
Utbildningsnämnden uppdras att utreda möjligheterna för
att stärka elevernas förutsättningar att möta framtidens
utmaningar inom E-handel och logistik.
Utbildningsnämnden uppdras att tillskapa fler lärlingsplatser i gymnasieskolorna.
Utbildningsnämnden uppdras att utreda hur, och om
möjligt, införa en veckas praktik även på de högskoleförberedande programmen.

Investeringar
Almåsgymnasiet tillbyggnad tillagningskök

Almåsgymnasiet ska få ett tillagningskök. 2015 avsätts 7,0
mnkr och 2016 avsätts 7,0 mnkr.

Bäckängsgymnasiet

Matsalen samt biblioteket behöver förnyas och därför
avsätts 5,0 mnkr 2015 och 19,8 mnkr 2016.

Inom Boråsregionen fortsätter samarbetet med planering
för vårdcollege och genomförande och omcertifiering av
teknikcollege.
Under 2015 fortsätter arbetet enligt utvecklingsplanen
Bildningsstaden Borås. Fokus kommer att vara det goda
klassrummet/det goda lärandet. Under 2015 påbörjas
arbetet med en ny utvecklingsplan för 2016-2020.
Legitimationskravet för lärare innebär att endast legitimerade lärare får anställas utan tidsbegränsning, bedriva
undervisning och sätta betyg. En majoritet av lärarna har
sökt och en stor andel har också erhållit legitimationen.
Karriärtjänster i form av förstelärare infördes under läsåret
2013/2014, varav 14 inom Utbildningsförvaltningen. Ytterligare 30 tjänster planeras under innevarande läsår.
Utbildningsnämnden fortsätter sitt arbete med informations- och kommunikationsteknologi. Nämnden använder
de tekniska möjligheterna för att utveckla utbildningarna.
Skollagen kräver att fler elever inkluderas i de nationella
programmen och de nya introduktionsprogrammen. Här
ingår elever som tidigare läst inom gymnasiesärskolan.
Utbildningsnämnden behöver arbeta ytterligare för att
inkludera eleverna i ordinarie undervisning. Kompetensutveckling är i sammanhanget särskilt viktigt för vissa
yrkesgrupper; bland annat specialpedagoger.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall T2 Målvärde Målvärde
2014
2014
2015

Antal genomförda medborgardialoger

2

1

65

83

100

14,2

14,2

14,5

14,3

92

98

95

100

96

98

100

10

14

25

25

42,9

57,1

71

86

9

9

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas
på allvar av gymnasieskolan, %
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan (max är 20 poäng)
Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, %.
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %
Andel ekologiska livsmedel, %
Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg
eller annat certifierat miljöledningssystem.
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

9
3,4

3,3

4

4

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

14,5

15,7

13

13

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

47,9

50,4

50

50
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

9 974

12 186

12 410

Gemensam administration
Nettokostnader tkr
Gymnasieskola
Antal elever

4 097

4 232

4 305

Kostnad kr per elev

93 262

89 241

91 821

- lokaler och fysisk miljö

20 513

20 422

19 969

- lärare, övrig undervisning

44 435

41 302

43 057

- lärverktyg, inkl kapitalkostnad

11 141

8 452

9 957

1 045

1 103

1 134

84

83

78

Elever från andra kommuner
Elever från Borås i andra kommuner
Elever från Borås hos landsting

56

56

51

549

435

388

353 649

336 309

339 337

118,5

109,5

99

340 044

349 175

381 964

32,5

28,5

23,5

8

8

6

35 065

35 084

35 847

- grundläggande vuxenutbildning

235

240

240

- gymnasial vuxenutbildning

530

561

570

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

- YH (Yrkeshögskolan)

158

112

130

- SFI (Svenska för invandrare)

507

857

815

89

80

80

64 555

65 696

66 923

697

710

718

- Särvux
Nettokostnader tkr
Naturskolan
Nettokostnader tkr
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Sociala omsorgsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

156 729

358 490

369 758

Kostnader

-789 420 - 1 011 114 -1 048 608

Nettokostnader

-632 691

-652 624

-678 850

Kommunbidrag

621 850

624

678 850

-10 841

0

0

Ackumulerat resultat

13 801

Nettoinvesteringar

13 801

-

-18 262

-29 477

Nämndens uppgift
Individ- och familjeomsorgen för vuxna ska arbeta för att
förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel. Kommunens ambition är
att i första hand arbeta med förebyggande insatser, i andra
hand erbjuda hjälp genom olika former av öppenvård på
hemmaplan, och i sista hand göra placeringar utanför det
egna hemmet.
Nämnden utvecklar samverkan och lämpliga insatser för
att tillgodose behoven hos unga vuxna med sammansatt
problematik.
Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med
allvarliga psykiska funktionshinder i särskilda boenden
och boendestöd för personer i eget boende. Psykiatrisk
hemsjukvård innefattas i verksamheten. Nämnden svarar
också för öppen psykiatrisk tvångsvård.
Funktionshinderverksamheten arbetar med de stöd- och
hjälpinsatser till enskilda personer som ges enligt Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
eller Socialtjänstlagen (SoL). Personer med stöd enligt
LSS har en livslång eller varaktig funktionsnedsättning. Genom insatser ska den enskilde tillförsäkras goda
levnadsvillkor. Insatserna ges kontinuerligt och så länge
den enskilde har behov av insatsen. Insatser enligt SoL ska
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
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Verksamheten omfattar:
• myndighetsutövning enligt LSS för personer som tillhör
lagens personkrets och enligt SoL för personer under 65
år som p g a tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsättningar har behov av stöd och insatser.
• verkställighet av beslut enligt LSS och SoL avseende
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, boendestöd samt anhörigstöd.
• verkställighet av bostad med särskild service i form av
gruppbostad och servicebostad.
• resursteam för hälso- och sjukvård samt habilitering och
rehabilitering vissa brukare.
I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska tillgänglighetshinder.
I utförande av sina uppgifter samverkar nämnden löpande
med frivilligorganisationer inom det sociala området.
Nämnden arbetar mot hemlöshet, bland annat genom det
vräkningsförebyggande arbetet. Hemlösheten ska vara så
liten som möjligt, givet de förutsättningar nämnden har.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Sociala omsorgsnämnden uppgår till
678,8 mnkr. Kommunbidraget har höjts med 17,7 mnkr
för volymökningar inom nämndens område. 7 031 tkr
för finansiering av boende på Teknikgatan (boende enligt
Socialtjänstlagen (SoL), 3 734 för finansiering av boende
på Kadriljgatan (boende enligt Lagen om Stöd och Service
LSS), 3 970 tkr för finansiering av boende på Norra Sjöbogatan (boende enligt LSS) samt 3 000 tkr för ökade hyreskostnader med anledning av nya lokaler. Dessutom tillförs
nämnden ytterligare 4,3 mnkr som allmän förstärkning.
Effektiviseringskravet för nämnden är 1,25 %.
0,4 mnkr är nämndens andel för utökning av en tjänst
som tillsynsansvarig över socialtjänsten (TÖS) som omfördelas till Stadsdelsnämnd Östers kommungemensamma
verksamhet. Ansvaret för en kommungemensam träffpunkt ligger från och med april 2015 på stadsdelsnämnd
Öster vilket innebär att 1,5 mnkr flyttas från nämndens
ram till Östers kommungemensam verksamhet.
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Sociala omsorgsnämnden har möjligheten att hos Kommunstyrelsen ansöka om att använda sitt ackumulerade
resultat för exempelvis flyttkostnaden till Vulcanus samt
till övriga kostnader av engångskaraktär.

Verksamheten 2015
Sociala omsorgsnämnden ska ha ett nära och aktivt samarbete med frivilligorganisationer inom det sociala området.
Nämnden upphandlar viss verksamhet på entreprenad och
fortsätter med det under 2015.

Funktionshinderverksamheten
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som
ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund
av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med
sina grundläggande behov. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till
personlig assistans för andra personliga behov. I augusti
2014 har 195 personer personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och 4 personer enligt LSS. Antal
assistanstimmar fortsätter att öka vilket medför ytterligare
kostnadsökningar under 2015.
Funktionshinderverksamhetens verkställighet är assistansanordnare för cirka 85 brukare. De brukare som väljer
kommunen som assistansanordnare har ofta omfattande
omvårdnadsbehov vilket kan innebära extra kostnader för
exempelvis dubbelbemanning och jourtjänstgöring under
natten. Volymerna ökar för SFB och LSS samtidigt som
en övervältring av kostnaderna sker genom att kommunen
har kostnaden när brukarna har behov av tillfällig utökning av assistansen och även svarar för kostnaderna för
assistenternas sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare.

Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om
de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. I augusti 2014
hade 420 brukare beslut om daglig verksamhet. Sedan
juni 2010 tillämpas Lagen om valfrihetssystem (LOV) för
daglig verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att
välja utförare. Villkoren för externa utförare är de samma
som för kommunens utförare inom Arbetslivsförvaltningen. Ca 75 brukare har daglig verksamhet genom de
tre externa utförare som har avtal med Borås Stad. Antal
personer med beslut om daglig verksamhet ökar och det
är känt att flera brukare med mycket omfattande behov
är aktuella för daglig verksamhet under 2015. För några

personer handlar det om att möjliggöra lösningar i Borås
för att undvika externa placeringar.
315 personer har verkställda beslut om boende med
särskilt service för vuxna. Besluten verkställs antingen
inom Funktionshinderverksamhetens boendesektion eller
i de 14 enheter som drivs genom entreprenad. I Boendesektionen ingår 32 enheter varav 25 är gruppbostäder
och 7 servicebostäder. När det gäller gruppbostad saknar
12 lägenheter lägenhetsstandard. Målet är att alla personer i Borås Stad skall ha ett fullvärdigt boende. Hösten
2012 startade nybyggnation av en gruppbostad med fem
lägenheter på Logatan, planerad inflyttning våren 2014.
Under 2015 kommer en ny gruppbostad på Kadriljgatan
att färdigställas målgruppen är person med omfattande
fysiska funktionshinder
Arbetet med att öka den pedagogiska kompetensen inom
boendesektionen pågår.
Personer inom funktionhinderverksamheten befinner sig
i ett generationsskifte där samhällets utveckling lett en ny
generation ungdomar med utvecklingsstörning med behov
som kräver nya tankesätt. Under 2012 gjorde en genomlysning av åldersstrukturen på nämndens samtliga gruppbostäder enligt LSS. Utredningen visar att de som idag bor i
gruppbostad ofta är mycket äldre än de unga vuxna som
står i kö för att få en lägenhet.
I januari 2014 var det 40 personer som lämnat in intresseanmälan för önskemål om en lägenhet och 11 personer har
beslut som ej var verkställt av olika orsaker. Sammanlagt
är det 51 personer som är i behov av en bostad inom de
närmaste fem åren och där övervägande andel är födda på
90 talet.
På grund av reformerna inom gymnasieskolan har antalet
elever med LSS tillhörighet som ansöker om skolgång och
elevhemsboende i annan kommun ökat från 1-2 till 6-8
elever per läsår. Totalt är 17 elevhemsplaceringar kända
inför höstterminen 2014. Sociala omsorgsnämnden betalar
elevhemsboende för målgruppen, vilket medför väsentligt
ökade kostnader från 2014. Utbildningsförvaltningen
erbjuder undervisning för delar av denna målgrupp från
och med höstterminen 2014 vilket borde minska antalet
elevhemsansökningar och på sikt innebär lägre kostnader
för nämnden.
För 23 brukare med speciella behov och komplexa funktionsnedsättningar köps boendeplatser externt. I gruppen
finns både personer som har ett långsiktigt boende utanför
kommunen och personer som bör erbjudas boende på
hemmaplan så snart det finns en möjlighet. För att minska
antal externa placeringar krävs mer flexibla boendelösningar och utvidgat boendestöd på hemmaplan.
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Andra LSS-insatser är korttidsvistelse, korttidstillsyn för
skolungdom, avlösar-/ledsagarservice och kontaktperson.
Bistånd i hemmet för personer med funktionsnedsättning
under 65 år enligt SoL, kan ges som hemtjänst - omvårdnad, service, ledsagning, avlösning, tillsyn eller boendestöd. Under 2013 hade 256 brukare beslut om hemtjänst
eller boendestöd. Antal utförda timmar hemtjänst och
boendestöd ökar. Inför 2014 har förvaltningens boendestöd (stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda
målgrupper) för personer med psykiatrisk diagnos och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att integreras. Syftet med omorganisationen var att utnyttja de gemensamma resurserna och kompetenserna för att utveckla ett ännu
bättre boendestöd anpassat till olika målgruppers behov.
Hemtjänst enligt SoL beviljas också till barn som har stort
behov av omvårdnad i hemmet. Behovet av hemtjänst till
barn varierar och kan inte förutsägas. För personer under
65 år köps korttidsplatser från stadsdelarna. Antalet
varierar men det handlar om ca tio brukare som har behov
av korttidsplats. Ca 25 brukare under 65 år beslut om
särskilt boende. SÄBO-platser köps från stadsdelarna.
Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering
ska tillgodose personkretsens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom sitt ansvarsområde. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och
för personer under 65 år inom Borås Stad. Kostnaderna är
höga då hjälpmedlen ofta är avancerade och specialiserade.

hösten 2013 starta upp ett härbärge för hemlösa personer
som tillfälligt kan ge sängplats, mat och tvättmöjligheter.
Detta är ett viktigt politiskt mål och finns med i Borås
stads program mot hemlöshet. Initialt kommer det att vara
resurskrävande både vad gäller ekonomi och organisation.
För att det fortsatta arbetet ska lyckas krävs god samverkan med andra förvaltningar samt på sikt frivilligorganisationer.
Under 2015 kommer boendet på Teknikgatan att öppna.
Boendet är för personer med komplexa behov och kommer
att kräva en hög personalbemanning.

Nämndens uppdrag 2015
Nämnden får i uppdrag att tillämpa lagen om valfrihet för
dem under 65 år.
Sociala omsorgsnämnden uppdras att varje år göra en proportionerlig uppskrivning av ersättningen dagersättning
till deltagare i daglig verksamhet i enlighet med generell
löneuppräkning i övriga verksamheten.
Nämndens uppdras att fortsätta med LSS-verksamheter på
entreprenad.

Investeringar
Boenden inom socialpsykiatrin

Socialpsykiatri/IFO Vuxen
Ett omställningsarbete pågår inom IFO vuxen och
myndighetsutövningen för socialpsykiatrin. Genom ökad
samverkan kring exempelvis brukare med samsjuklighet
som ofta kan ha behov av omfattande insatser.
De externa placeringarna har ökat sedan slutet av 2012
men under det senaste åren har en det blivit färre placeringar men det är fortfarande på en hög nivå. Inför 2015
kommer troligtvis omfattningen ligga kvar på liknande
nivå som senaste månaderna.
En översyn av pågående externa placeringar har påbörjats för hela verksamhetsområdet. Antalet aktualiserade
ärenden har ökat. Ett av verksamhetens mål under 2015
kommer att vara att minska inflödet av personer med behov av stöd. Främst gäller det målgruppen unga vuxna där
verksamheten behöver utveckla utbudet av förebyggande
insatser tillsammans med interna och externa aktörer.
Verksamhetsområdet inom IFO vuxen och Socialpsykiatri befinner sig i ett utvecklingsskede. Verksamheten
expanderar bland annat genom ett ökat behov av olika
boendeinsatser. Verksamheten har fått i uppdrag att under
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Solosången vid Hestra ett boende med 12 lägenheter
planeras. För 2015 är 23 mnkr avsatt. Den beräknade
totalutgiften är 25,5 mnkr.
Badhusgatan kommer under 2015 att byggas om till ett
boende för personer med komplexa behov. Den beräknade
totalutgiften 13 mnkr.
Dammsvedjan kommer att påbörjas under 2015 och den
totala kostnaden är 25 000 tkr varav 8 000 tkr är avsatt
under 21015

Nya boenden enligt LSS

För boende på Kadriljgatan 5 lägenheter för unga med
stora fysiska funktionsnedsättningar, avsätts 14,9 mnkr.

Inventarier till nya boenden

För investeringar i utrustning/inventarier och grundutrustning för nya boenden avsätts 1 800 tkr.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall T2 Målvärde Målvärde
2014
2014
2015

Antal genomförda medborgardialoger
Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med hjälp
av socialtjänsten
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel ekologiska livsmedel, %

1

1

17

20

100

100

20

25

5

5,5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

45

25

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

30

28

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

950

940

950

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

VERKSAMHETSMÅTT

Funktionshinderverksamhet
LSS-verksamhet
Antal personer med LSS-beslut/handläggning
Antal ej verkställda beslut enligt Socialstyrelsen

79

0

Andelen habiliteringspersonal (ej personliga assistenter) med utbildning för verksamhetsområdet (%)

84

85

Andelen personliga assistenter med utbildning för verksamhetsområdet (%)

49

52

25

21

28

385

400

256

385

400

20

42

22

82

82

SoL-verksamhet
Köpta platser på särskilt boende med heldygnsomsorg
Antal brukare med hemtjänst under 65 år
SoL-verksamhet: insatser i ordinärt boende
Antal brukare med hemtjänst
Antal personer med matdistribution
Antal personer med sjuksköterskeinsatser
Antal personer med rehabinsatser

82

82

Bruttokostnad per vårdtagare för sjuksköterskeinsatser

25 125

25 755

Bruttokostnad per vårdtagare för rehabinsatser

15 125

15 505

0

2

0

23

25

28

SoL-verksamhet: Särskilda boendeformer
Antal placerade i särskilda boendeformer med hemtjänst
Antal placerade i särskilt boende med heldygnsomsorg
SoL-verksamhet: Korttid
Antal dygn med korttidsvård

1 665

2 800

3 300

Antal personer med korttidsvård

33

43

47

Antal dygn per person med korttidsvård

50

18

20

163

220

200

8

18

15

SoL-verksamhet: Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

416

433

440

139 184

134 349

136 275

12

12

12

149

170

170

157 146

140 842

140 308

LSS-verksamhet: Daglig verksamhet
Antal personer med verkställda beslut om daglig verksamhet
Kostnader per brukare med daglig verksamhet
Antal externt köpta platser, daglig verksamhet
LSS-verksamhet: Korttidsvistelse
Antal personer med verkställda beslut om korttidsvistelse
Kostnader per brukare med korttidsvistelse
LSS-verksamhet: Personlig assistans
253

272

250

- varav LSS

Antal personer med verkställda beslut om personlig assistans enligt LSS och SFB

58

61

45

- varav SFB

195

211

205

307 316

235 676

289 190

Antal verkställda beslut om boende

338

330

350

Antalet LSS-boenden (lgh) vuxna

306

314

319

Antal externt köpta platser boende

29

20

15

643 126

681 937

654 006

Antal personer med insatser inom psykiatrin (SoL)

238

280

245

Antal psykiskt funktionshindrade med hemtjänst i ordinärt boende

105

125

130

11

10

12

0,29

0,28

0,28

81

81

86

Antal psykiskt funktionshindrade i övergångsbostad

7

10

11

Externt köpta platser för psykiskt funktionshindrade

10

11

10

Kostnad per brukare med personlig assistans enligt LSS och SFB
LSS-verksamhet: Bostäder med särskild service

Kostnad per brukare med boende

Socialpsykiatri

Antal personer med insatser inom psykiatrin enligt LSS
Andel personer med insatser inom psykiatrin, av invånare 0-64 år (%)
Antal psykiatriboenden (lgh)
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Arbetslivsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

160 028

173 537

168 244

Kostnader

-372 894

-387 937

-383 744

Nettokostnader

-212 866

-214 400

215 500

Kommunbidrag

210 400

214 400

215 500

Intäkter

Resultat

-2 466

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten.
Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga
ombud.

Ekonomiska förutsättningar
Efter ett effektiviseringskrav på 1,25 procent och överflyttning av del av tjänst för tillsynsansvarig över socialtjänsten (TÖS) från nämnden, uppgår Arbetslivsnämndens kommunbidrag till 215,5 mnkr.

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

Verksamheten 2015
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem
och tillämpas när alla andra resurser har undersökts och
uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i
nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och
så få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt
försörjningsstöd. Utbetalningarna av försörjningsstöd har
kontinuerligt minskat sedan 2009, - 102,7 mnkr, - och för
2015 är 90 mnkr budgeterat. Verksamheten arbetar med
olika metoder som tydliga rutiner och att en handläggare
ansvarar för hela processen. Genom metoden ”växla bidrag
mot lön” ges den enskilde förutsättningar till lönearbete i
syfte att uppnå egenförsörjning.
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska
insatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten är en samlad ingång till Borås Stads insatser. Med
en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och
förtydliga ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska
verksamheterna. Nämnden finansierar ett antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända. Samverkan sker internt, men också
med externa aktörer, framför allt Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan. Samverkan med Studieförbundet
Vuxenskolan fortsätter under 2015.
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Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser
och anpassade uppgifter för personer som har begränsad
arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS
(lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller
socialpsykiatrin. Verksamheten syftar till att utveckla
arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att ta sig in
på den ordinarie arbetsmarknaden. Återbruk utgör den
största alternativa verksamheten under nämnden. I samverkan med Arbetsförmedlingen pågår ett antal externa
verksamheter/projekt genom att arbetspröva och utveckla
människor för den reguljära arbetsmarknaden.
Borås Stad ingår i kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst och Arbetslivsnämnden har representanter i kommunalförbundet.
I integrationsarbetet och särskilt genom mångfaldsarbetet
fortsätter arbetet i bred samverkan i Borås Stad. Ett bra
mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet.
Borås Stad är genom Arbetslivsnämnden värdkommun för
Boråsregionens Etableringscenter (BREC). Verksamheten
administrerar alla nyanlända flyktingar. Flyktingmottagandet innefattar samhällsorientering, SFI-undervisning
och boende. Samarbetet ger förutsättningar för ett mer
varierat utbud av etableringsinsatser och flexibilitet i de
varierade insatserna.
Arbetslivsnämnden är en av fyra utförare av LSS daglig
verksamhet. Brukare har enligt LOV (lag om valfrihetssystem) möjlighet att välja utförare. Nämnden är också utförare för de som inte väljer utförare. 323 personer beräknas
delta i daglig verksamhet 2015. Nya deltagare har ett större
behov av insatser än de tidigare. Arbetslivsnämnden har
utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins
målgrupper och beräknar sysselsätta ca 200 personer – i
samma nivå som de senaste åren.
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Nämndens uppdrag 2015
Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete
eller annan planerad verksamhet för personer som erhåller
försörjningsstöd.
Nämnden ska erbjuda de ungdomar som önskar, vilka gått
ut grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2, feriearbete eller för dem som så önskar sommarlovsentreprenör.
I det arbetet ska nämnden öppna upp för näringslivet och
föreningslivet att annonsera på Borås Stads hemsida samt
om det är lämpligt placera feriearbete hos föreningar eller
andra ideella organisationer.
Arbetslivsnämnden ska öka möjligheterna för personer
med funktionsnedsättning att gå från daglig verksamhet
till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Gröna vägen ska användas av nämnden som en rehabiliteringsinsats.
Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter
under 2015.

Budget 2015 | Arbetslivsnämnden

Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2013

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall T2 Målvärde Målvärde
2014
2014
2015

Antal genomförda medborgardialoger
Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %

93

Antal personer med arbetsmarknadsanställning

444-

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

1

94

100

411

948

375
900

850

30

30

10,6

25

25

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel ekologiska livsmedel, %

1

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

6,3

5,7

6

5,8

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

3,6

4,6

3

3

29,5

27

29

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Antal personer med daglig verksamhet LSS

308

312

323

Antal personer med daglig verksamhet socialpsykiatri

200

200

200

1 158

1 150

1 100

538

450

450

Funktionshinderverksamhet

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

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2013
Intäkter

tkr
Budget
2014

Budget
2015

1 080

600

600

Kostnader

-6 581

-6 100

-6 200

Nettokostnader

-5 501

-5 500

-5 600

Kommunbidrag

5 400

5 500

5 600

Resultat

-101

0

0

Ackumulerat resultat

549

-

Nettoinvesteringar

-

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

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 5 600
tkr. Nämnden fick 2013 en nivåhöjning av kommunbidraget, vilket gav möjlighet till personalförstärkning.
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Stadsdelsnämnderna

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2013
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Nettoinvesteringar

tkr
Budget
2014

Budget
2015

-3 008 437 -2 965 650 -3 094 800
2 998 056

2 965 650

3 094 800

-10 381

0

0

-864

-173 765

-185 001

avser inte mattaxan inom vård och omsorg som fastställs
årligen av kommunstyrelsen
Varje stadsdelsnämnd ska inom sitt område ha fungerande
nätverk för samarbete inom skola-barnomsorg-fritid-individ- och familjeomsorg. Traditionella verksamhetsgränser
får inte förhindra en helhetssyn på insatser till berörda
barn.

Fritid

Stadsdelsnämndernas uppgift
Övergripande
Från och med 2011 ansvarar tre stadsdelsnämnder, var och
en inom sitt geografiska område, för frågor rörande fritid,
kultur, förskola, grundskola och fritidshem, individ- och
familjeomsorgens delområde för barn och familj samt
äldreomsorg.
Utöver sina särskilt reglerade uppgifter ska stadsdelsnämnderna följa utvecklingen inom stadsdelen och göra de
framställningar till Kommunstyrelsen och andra nämnder
som nämnden finner påkallade samt avge yttranden i
ärenden, som berör stadsdelen. I uppgiften ingår även att
utveckla och stärka den lokala demokratin och öka invånarnas möjlighet att påverka förhållandena inom respektive geografiska område.
Stadsdelsnämnderna svarar dessutom för kommungemensamma uppgifter. Stadsdelsnämnden Norr har uppgifter
inom fritid, förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg.
Stadsdelsnämnden Väster har uppgifter inom individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg samt kost. Stadsdelsnämnden
Öster har uppgifter inom äldreomsorg och även vissa kommunövergripande uppgifter inom funktionshinderverksamheten.
Stadsdelsnämnden Väster har därutöver en uppgift som
avser hela kommunen vad gäller samordning av individoch familjeomsorgen samt för hela kostverksamheten i
kommunen. Då Stadsdelsnämnden Väster nu ansvarar för
kostfrågorna i hela kommunen så har nämnden ansvaret
för fastställandet av måltidspriser inom kommunen. Detta

Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boendeområde. Verksamheten ska skapa träffpunkter som alternativ till det kommersiella fritidsutbudet. Den ska ha en
särskild inriktning mot tonårsgrupper och arbeta i socialt
förebyggande syfte. Detta gäller även för ungdomsarrangemang under veckoslut. Minst en fritidsgård eller annan
samlingsplats för ungdomar ska finnas i var och en av de
tidigare kommundelarna.
Stadsdelsnämndernas bidragsgivning till det lokala föreningslivet kan komplettera de generella bidrag som Fritidsoch folkhälsonämnden administrerar. Bidrag kan ges till
föreningsgårdar.
Här ingår även den kommungemensamma verksamheten
koloniverksamhet inklusive badresor på sommaren.

Kultur
Stadsdelsnämnderna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten inom respektive stadsdel, allmänkulturell
verksamhet i den egna stadsdelen samt stöd till lokala kulturföreningar (förening vars verksamhet endast omfattar
en nämnds geografiska verksamhetsområde, t.ex. hembygdsföreningar). Nämnderna har också ansvaret för att
kulturfrågorna beaktas i förskolan, skolan, fritidsverksamheten, äldreomsorgen samt i den övergripande planeringen
i stadsdelen.
Stadsdelsnämnderna ger bidrag till föreningars lokala
kulturprogram samt genomför kulturarrangemang.
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Den tidigare Kommundelsnämnden Fristad ansvarade
för musikskoleverksamheten i sin kommundel. Stadsdelsnämnden Norr har övertagit denna uppgift för samma
geografiska område som gällt tidigare. I övriga kommunen
ansvarar Kulturnämnden för denna verksamhet.

Förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem
Stadsdelsnämnderna ansvarar för grundskola, förskoleklass
och fritidshem inom sina geografiska områden. Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för grundsärskolan, kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, Centrum
för flerspråkigt lärande och andra kommungemensamma
funktioner.

Förskola och annan pedagogisk
verksamhet
Stadsdelsnämnderna ansvarar för förskolan inom sina
geografiska områden. Ansvaret omfattar även pedagogisk
omsorg och öppen förskola.
En näraliggande verksamhet är vårdnadsbidrag till familjer med barn i åldern 1–3 år. Bidraget kan ges om barnet
inte deltar i den förskola som finansieras av kommunen.
Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för denna verksamhet
för hela kommunen.

Individ- och familjeomsorg
Stadsdelsnämnderna ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde för barn och familj.
Familjerådgivningen har till uppgift att bearbeta relationsproblem och konflikter. Verksamheten riktar sig huvudsakligen till vuxna par men erbjuder även hjälp i övriga
familjerelationer.

Vård och omsorg om äldre
Övergripande

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar de för kommungemensamma tillsynsfunktionerna Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Tillsynsansvarig över social verksamhet
(TÖS). Dessutom ansvarar Öster även för Anhörigkonsulenter, Handikappkonsulent, Syninstruktör och Äldreinformatör.
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Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett behovsprövat boende för
äldre och personer med funktionsnedsättning, då behovet
av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst,
hemsjukvård och andra insatser i den vanliga bostaden.
Övriga särskilda boendeformer
och stöd till anhöriga

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

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

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

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

Stadsdelsnämnderna ansvarar för beslut om bostadsanpassningsbidrag. Stadsdelsnämnden Öster sköter den
centrala administrationen. Finansieringen av den centrala
administrationen sker i dag via stadsdelarna och förslag
finns att dessa resurser överförs till Stadsdelsnämnd Östers
kommungemensamma del.
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Boendeplanering

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för boendesamordning,
vårdtyngdsmätning och boendeplanering för äldre, psykiskt funktionshindrade och målgruppen för LSS.

Ekonomiska förutsättningar
För de tidigare kommundelsnämnderna har sedan 1995 en
”resursfördelningsmodell” använts för att fördela resurserna mellan nämnderna. De grundläggande principerna
för resurstilldelningen till de tidigare kommundelsnämnderna har överförts till stadsdelsnämnderna. Efter det att
resurserna till verksamhetsområdena (t ex skola) fastställts,
har fördelningen till varje kommundelsnämnd grundats på
strukturfaktorer och invånarantal för varje verksamhetsområde. Under 2003 diskuterades fördelningsmodellen
grundligt. Med anledning av detta beslöt Kommunfullmäktige till budgeten för 2004 om delvis nya principer.
En del var att göra fördelningen tydligare och underlätta
den politiska prioriteringsdiskussionen. Inriktningen att
ge mer resurser till kommundelar med ogynnsam social
struktur bibehölls. Alla får först en basresurs. I de flesta
verksamhetsområden beräknas denna i proportion till
antalet invånare. Därefter tilldelas tilläggsresurser på
grundval av mätbara strukturella faktorer och invånarantal. De strukturella faktorerna grundar sig i princip på
offentlig statistik.
En förändring gjordes i budgeten för 2014. Tidigare har
fördelningen av resurser mellan nämnderna grundats på
faktiska befolkningssiffror i månadsskiftet september/oktober året före budgetåret. I denna budget används i stället
befolkningssiffrorna från den senast befolkningsprognosen. Eftersom prognosen är klar i maj månad kan fördelningen av nämndernas andel av resurserna göras definitiv i
ett tidigare skede, vilket varit ett önskemål. Men fortfarande gäller att de belopp som slutligt avsätts till de olika
verksamhetsområdena avgörs av Kommunfullmäktige i
budgetbeslutet i december.
Varje stadsdelsnämnd ansvarar även för kommungemensamma uppgifter inom särskilt angivna delområden.
Denna uppdelning i stadsdelsegna respektive kommungemensamma uppgifter medför att stadsdelsnämnderna
tilldelas två kommunbidrag. Det ena avser den verksamhet som vänder sig till de egna invånarna och räknas
fram enligt den resursfördelningsmodell som beskrivs i
stycket ovan. Det andra avser den kommungemensamma
verksamheten och fastställs på samma sätt som kommunbidragen till övriga verksamheter i kommunen. Dessa
kommungemensamma verksamheter finns förtecknade i
avsnitten om respektive stadsdelsnämnd. I den kommungemensamma verksamheten ingår även sådan tjänsteproduktion som vänder sig till hela kommunen, till exempel

vård- och omsorgsboendena. Dessa verksamheter påverkar
dock inte kommunbidragen då finansieringen sker med
priser per plats som betalas av de stadsdelsnämnder som
använder platserna.
För alla delområden gäller att lönerna räknats upp med
2,5 % och priserna med 1,3 %. Dessutom har resurstilldelningen räknats om till följd av volymförändringar, t.ex. en
väntad ökning av antalet barn i förskoleåldrarna. Denna
omräkning grundas på befolkningsprognosen. Detta medför att resurstilldelningen till stadsdelsnämnderna ökas
med cirka 34 mnkr. Dessutom har resursförstärkningar
riktats till vissa områden, i första hand förskolan och skolan. Dessa tillskott redovisas för varje verksamhetsområde
nedan.
Nedan redovisas de belopp som avsätts till respektive
verksamhetsområde. Jämförelserna med 2014 avser den
budget som Kommunfullmäktige antog i november 2013.
Utöver detta har nämnderna fått resurstillskott under
2014. Dessa kan dock inte redovisas i detalj uppdelade
på respektive verksamhetsområde. Ett effektiviseringskrav gäller för samtliga verksamheter inom stadsdelarna
inklusive de kommungemensamma verksamheterna med
1,25 % . Satsning sker sedan till äldreomsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och förskolan. Till skolan
avsätts dessutom 10 mnkr för ej nivåhöjande satsningar
under 2015, Skollyft.

Administration
I 2014 års budget avsattes 54,1 mnkr. 2015 avdelas 54,5
mnkr. Här finns inga kommungemensamma verksamheter.
70 % av resursen fördelas som en lika stor basresurs till
varje stadsdelsnämnd. Detta innebär för 2015 cirka 12,8
mnkr till var och en. Återstående 30 % av resurserna fördelas till nämnderna med respektive nämnds invånarantal
som grund.

Fritid
I 2014 års budget avsattes 36,6 mnkr., varav 1,2 mnkr för
den kommungemensamma verksamheten. För 2015 avdelas 36,9 mnkr. Av beloppet avser 35,6 mnkr stadsdelsverksamheterna och 1,3 mnkr kommungemensam verksamhet.
Varje stadsdelsnämnd tilldelas en basresurs i förhållande
till det antal fritidsgårdar som finns inom respektive stadsdel. Tilläggsresursen grundas på antalet invånare 10-18 år
och samma strukturfaktorer som skolan. Som tilläggsresurs fördelas 57 % av den totala resursen på 35,6 mnkr.
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Kultur
I 2014 års budget avsattes 21,7 mnkr. För 2015 avdelas
21,9 mnkr. Här finns inga kommungemensamma verksamheter.
Varje kommundelsnämnd erhåller en basresurs i relation
till antalet bibliotek inom stadsdelen. Hänsyn tas till att
Stadsbiblioteket ligger inom Stadsdelen Norr med följd
att det inte finns något lokalt bibliotek inom den centrala
staden. Tilläggsresurs grundas på det totala invånarantalet
och samma strukturfaktorer som för skolorna. Som til�läggsresurs fördelas 13 % av den totala resursen. Stadsdelsnämnden Norr får en riktad resurs på 2,4 mnkr till
musikskolan i Fristad.

Förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem
I detta avsnitt ingår en beräkningsmodell sammantaget
för förskoleklass, grundskola och grundsärskola och en
beräkningsmodell särskilt för fritidshemmen. I 2014 års
budget avsattes 1 144,5 mnkr, varav 40,5 mnkr till den
kommungemensamma verksamheten.
För 2015 avdelas 1 199,6 mnkr. Av beloppet avser 1 167,3
mnkr stadsdelsverksamheten och 32,3 mnkr den kommungemensamma verksamheten.
För grundskola, förskoleklass och grundsärskola avsattes
i 2014 års budget 1 032,7 mnkr, varav 992,2 mnkr till
stadsdelsverksamheten och 33,4 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. För 2015 avdelas 1 081,8 mnkr,
varav 1 049,5 mnkr till stadsdelsverksamheten och 32,3
till den kommungemensamma verksamheten. Hänsyn har
tagits till att antalet barn i åldern 6-12 år väntas öka med
2,76 % och i åldern 13-15 år väntas öka med 2,43 %. Resurstilldelningen förändras med halva den genomsnittliga
kostnaden per invånare i åldersgruppen. Verksamheten
tillförs en resursökning med 6,0 mnkr som finansiering
för avlastning av rektorerna samt en omfördelning av
resurser med 6,4 mnkr anledning av SPKC avveckling.
Det är viktigt att grundskolorna använder modern IKTutrustning i sin verksamhet.
1 049,5 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämndernas
egna skolverksamheter enligt de principer som anges
nedan.
Resurstilldelningen till skolverksamheten grundas på basresurs, tilläggsresurs samt särskilda resurser för skolskjutsar
och små skolenheter.
Först fastställs en summa för den totala resursen för hela
verksamheten. Denna totalsumma framgår ovan. De
särskilda tilläggen till skolskjutsarna och de små enheterna
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räknas bort. Därefter avsätts 85 % till basresursen och
15 % till tilläggsresursen. Basresursen fördelas sedan med
ett belopp per invånare i gruppen 6-12 år (66 517 kr)och
per invånare i gruppen 13-15 år (79 821 kr). Verksamheten
för gruppen 13-15 år beräknas vara 20 % dyrare än för
gruppen 6-12 år, därav skillnaden i beloppen. Tilläggsresursen grundas på invånarantal i aktuell åldersgrupp och
ett index som tar hänsyn till andelen barn till föräldrar
med högst grundskoleutbildning respektive andelen barn
som har två utlandsfödda föräldrar. Indexet grundar sig
till 30 % på utbildningsnivån och till 70 % på utlandsandelen.
Alla nämnder får särskild tilldelning av resurser för skolskjutsar. Utgångspunkten för tilldelningen är respektive
nämnds prognosticerade kostnader för 2014. Dessutom
beaktas kända kostnadsförändringar för 2015. Kostnaderna för skolskjutsarna har ökat betydligt under de senaste
åren, vilket påverkar resurstilldelningen.
För att kompensera för kostnader för små skolenheter
genererar följande skolor ett tillägg på 600 tkr per skola:
Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala,
Äspered, Borgstena, Bredared, Sandhult, Kinnarumma
och Svaneholm.
Till fritidshemmen avsattes i 2014 års budget 111,8 mnkr.
För 2015 avdelas 117,7 mnkr. 88 % ingår i en basresurs
som fördelas efter invånarantal i åldrarna 6-9 år. Barnantalet i den aktuella åldersgruppen väntas öka med 3,0 %.
Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsökningen. Därutöver tilldelas tilläggsresurser grundat
på invånarantalet i respektive åldersgrupp och ett index
som tar hänsyn till andelen barn till förvärvsarbetande
föräldrar respektive andelen barn med två utlandsfödda
föräldrar. Indexet grundar sig till 70 % på förvärvsandelen
och till 30 % på utlandsandelen, vilket är samma index
som för förskolan.
För 2015 avsätts för grundskolan 10 mnkr för ett särskilt
Skollyft. Medlen ska användas till ämnesspecifika kompetensutvecklingsinsatser för lärarna. Planen är att varje
år de kommande fyra åren ha med medlen för ett skollyft.
Stadsdelarna ska i tertialrapporter till Kommunstyrelsen
redovisa hur medlen använts under året.

Förskola och annan pedagogisk
verksamhet
I 2014 års budget avsattes 573,4 mnkr här ingår 2014 års
satsning på 20 mnkr. Dessutom avsätts 6,1 mnkr till den
kommungemensamma verksamheten. För 2015 avdelas
612,0 mnkr, varav 605,5 mnkr till stadsdelsverksamheten och 6,5 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. Hänsyn har tagits till förändringar av antalet barn
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i den aktuella åldersgruppen. Barnen i förskoleåldrarna
väntas öka med 2,14 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsökningen. Verksamheten tillförs
1,1 mnkr med anledning av SPKC avveckling
Den fortsatta satsningen 2015 med ytterligare 12 mnkr är
till för att stärka modersmålsstödet på förskolan, säkra att
barn i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda,
att stärka bemanningen och att minska barngrupperna
vilket leder till ett minskat antal barn per vuxen samt att
skapa förutsättningar som gör det möjligt för personalen
att få utrymme till planeringstid.
Ett sätt att skapa förutsättningar för personalen till
planeringstid är att använda sig av någon form av tillsvidareanställd poolpersonal som då kan ambulera på olika
förskolor.
CFL får ett utökat uppdrag som avser modersmålsstöd i
förskolan, en utvärdering kommer att ske efter 6 mån.
605,5 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt
följande principer. Till en basresurs avdelas 88 % av den
tillgängliga resursen. Basresursen fördelas efter invånarantal i åldrarna 1-5 år. Därutöver tilldelas tilläggsresurser
grundat på invånarantalet och ett index som tar hänsyn
till andelen barn till förvärvsarbetande föräldrar respektive andelen barn med två utlandsfödda föräldrar. Indexet
grundar sig till 70 % på förvärvsandelen och till 30 % på
utlandsandelen.
Verksamheten får cirka 35,0 mnkr i statsbidrag för intäktsbortfallet till följd av maxtaxan. Detta är en ökning
med 0,3 mnkr vilken kan bidra till att öka personaltätheten. Detta ska fördelas till stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen anser att Kommunfullmäktige, i likhet med
tidigare, ska ge Kommunstyrelsen ett bemyndigande att
göra detta. Kommunstyrelsens avsikt är att i likhet med
2014 fördela detta med resursfördelningsmodellens relativa
andelar som grund.
De kommuner, som infört maxtaxa, får ett särskilt
statsbidrag för att höja kvaliteten i barnomsorgen. Detta
beräknas för 2014 till cirka 5,6 mnkr, vilket är 0,1 mnkr
högre än 2014. Kommunstyrelsen anser att statsbidraget
ska användas till att anställa personal i barnomsorgen,
vilket kan innebära färre barn i grupperna. Även för detta
statsbidrag bör Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen
ett bemyndigande att besluta om fördelningen till Stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsens avsikt är att i likhet
med 2014 använda principerna för resursfördelningsmodellen vid fördelningen av detta statsbidrag.

Individ- och familjeomsorg
I 2014 års budget avsattes 181,4 mnkr, varav 29,8 mnkr
till den kommungemensamma verksamheten. För 2015
avdelas 183,4 mkr, varav 152,9 mnkr till stadsdelsverksamheten och 30,5 mnkr för den kommungemensamma
verksamheten.
För 2015 innebär detta att Norr tilldelas 30,9 mnkr, Väster 58,9 mnkr och Öster 63,1 mnkr. Här ingår de resurser
som kommundelsnämnderna Brämhult, Norrby och Sjöbo
tidigare haft för förebyggande insatser i bostadsområdena.
I tilldelningen till Väster ingår 2,0 mnkr till en riktad
resurs för integrationsinsatser på Norrby. Dessutom ingår
här en resurs på 1,2 mnkr till Norr för projektet ”Tidiga
insatser” som arbetar med tidig upptäckt av beteendeproblem hos barn.
Stadsdelsnämnderna Väster och Norr har kommungemensamma uppgifter. Cirka 24,6 mnkr avsätts till Väster för
kommungemensamma uppgifter. Till Norr avsätts cirka
5,6 mnkr för ansvaret för asylsökande barn och ungdomar
och för kommunplacerade ensamkommande barn och
ungdomar samt för koloniverksamhet.
Kommunstyrelsen inriktning är att undersöka möjligheterna att konstruera en modell för att fördela resurserna
utifrån en kombination av invånarantal och relevanta
sociala faktorer på samma sätt som för övriga verksamheter. Stadskansliet har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna tagit fram ett principförslag till ny modell, som
dock ännu inte är helt färdig. I avvaktan på denna modell
har en traditionell kostnadsbudget använts som grund för
resurstilldelningen.

Äldreomsorg
I 2014 års budget avsattes 1 075,7 mnkr, varav 44,2 mnkr
för den kommungemensamma verksamheten. För 2015
avdelas 1 105,9 mnkr, varav 1 057,1 till stadsdelsverksamheten och 48,8 mnkr till kommungemensamma verksamheter.
Östers kommungemensamma verksamhet tillförs 4,4
mnkr varav 2,5 mnkr är riktade till kommungemensam
träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral resterande är finansiering av dels uppgifter som
tidigare betalats av stadsdelsnämnderna gemensamt och
dels utökningar som finansieras via stadsdelsnämnderna,
sociala omsorgsnämnden och arbetslivsnämnden. Det avser personalkostnader bostadsanpassningen samt utökning
av tillsynen över socialtjänsten (TÖS) som finansieras via
äldreomsorgen (36 %) samt Sociala omsorgsnämnden
(44 %) och Arbetslivsnämnden (22 %) total kostnad för
TÖS 800 tkr.
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1 057,1 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna
enligt de principer som anges nedan.
Tilldelningen förändras p g a att antalet invånare i åldrarna 85 år och äldre är minskar med -0,03 %, antalet
invånare i gruppen 75-84 år ökar med 0,92 % samt att
antalet invånare i gruppen 65-74 år ökar med 2,43 %.
Resurstilldelningen förändras i samma proportion som
befolkningsförändringen.
Resurstilldelningen till äldreomsorgen innehåller flera
delmoment. Resurser avsätts till var och en av åldersgrupperna 65-74 år, 75-84 år samt 85 år och äldre.
Resurserna fördelas så att gruppen 74-84 år får 5 gånger
mer och gruppen 85 år och äldre får 20 gånger mer än
gruppen 65-74 år, allt räknat per invånare. Inom var och
en av de tre grupperna används ett strukturindex som
grundar sig på andelen ensamstående.
Resurserna till gruppen 75-84 år består till 40 % av en
basresurs i proportion till antalet invånare i kommundelen
och till 60 % av en tilläggsresurs framräknad med hjälp av
strukturindexet. För gruppen äldre än 84 år är basresursen
60 % och tilläggsresursen 40 %. För gruppen 65-74 år
grundas hela resurstilldelningen på strukturindex, dvs här
finns ingen basresurs.

102

Kommunstyrelsen fastställer i ett särskilt beslut de
produktionsersättningar som gäller för respektive äldreboende. Från början avsåg dessa ersättningar enbart boenden
med heldygnsomsorg. Eftersom boendena med hemtjänstinsatser alltmer används för samma målgrupp infördes
ett liknande produktionsersättningssystem för dessa för
alla nya inflyttningar fr o m 1 april 2004. Produktionsersättningarna grundar sig i princip på att anläggningarna
ska vara fullbelagda, dock med hänsyn till viss tomhet
vid in- och utflyttning. Den senaste tiden har antalet
tomma platser ökat. Dock gäller fortfarande att det är av
största vikt att producenten så långt som möjligt anpassar
produktionskostnaden till att platser ibland står tomma.
Producenterna kan för 2015 räkna med en kompensation
för tomma platser med 75 % av den genomsnittliga produktionskostnaden för varje plats. Dessutom tas hänsyn
till faktiska lokalkostnader och liknande.
De delade turernas avskaffande, som är ett pilotprojekt i
Stadsdelsnämnd Norr, får ske inom ram. Det avsätts inga
särskilda medel för att avskaffa de delade turerna. Om
avskaffandet ej kan ske inom ram bör det ej genomföras.
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Totala kommunbidrag
För 2015 avsätts totalt 3 214 200 tkr till kommunbidrag
till stadsdelsnämnderna. Tilldelningen till de olika verksamhetsområdena framgår av nedanstående tabell.
Kommunbidrag per verksamhetsområde

tkr
2013

2014

2015

52 300

54 100

54 500

0

0

0

- varav stadsdel

52 300

54 100

54 500

Fritid

36 831

36 500

36 900

1 231

1 100

1 300

- varav stadsdel

35 600

35 400

35 600

Kultur

22 500

21 700

21 900

0

0

0

22 500

21 700

21 900

1 105 518

1 145 100

1 199 600

39 618

40 450

32 300

1 065 900

1 104 000

1 167 300

545 436

573 100

612 000

8 236

6 100

6 500

- varav stadsdel

537 200

567 300

605 500

Individ- och familjeomsorg

182 232

181 500

183 400

28 432

29 900

30 500

153 800

151 600

152 900

1 136 257

1 074 400

1 105 900

Administration
- varav kommungemensam

- varav kommungemensam

- varav kommungemensam
- varav stadsdel
Grundskola inkl särskola, fritidshem
- varav kommungemensam
- varav stadsdel
Förskola
- varav kommungemensam

- varav kommungemensam
- varav stadsdel
Äldreomsorg

49 257

44 200

48 800

- varav stadsdel

- varav kommungemensam

1 087 000

1 030 500

1 057 100

Summa

3 081 074

3 086 350

3 214 200

- varav kommungemensam
- varav stadsdel

126 774

121 750

119 400

2 954 300

2 964 600

3 094 800

Statens resurstilldelning till kommunerna sker i allt
väsentligt i ett generellt system med skatter och skatteutjämningsbidrag. Kommunfullmäktige fördelar dessa till
nämnderna som kommunbidrag (något förenklat uttryckt). I likhet med 2014 finns statsbidrag till kvalitetshöjande insatser i förskola och som kompensation för intäktsbortfall till följd av maxtaxan för förskola och fritidshem.
Detta innebär att Stadsdelsnämnderna utöver de kommunbidrag som anges ovan även disponerar statsbidrag på
cirka 40,6 mnkr till dessa verksamheter. Det är 0,5 mnkr
mer än 2013 Dessutom tillkommer sådana statsbidrag som
är riktade till särskilda specificerade åtgärder framför allt
inom skola, förskola och äldreomsorg.

För ensamkommande barn erhåller Stadsdelsnämnd Norr
statsbidrag för denna verksamhet och det är viktigt att de
fördelas till berörda nämnder då samtliga kostnader skall
finansieras av statsbidragen.
I några få fall finns särskilt riktade resurstillskott till
vissa verksamheter inom kommunbidraget till respektive
nämnds kommungemensamma verksamhet. Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för Sparrehus till och med
2015-04-01, som därefter införlivas med den kommungemensamma träffpunkten, samt med bidrag till det finska
dagcentret vid Hultasjögatan.
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Stadsdelsnämndernas
uppdrag 2015
Inledning
I detta avsnitt finns dels uppdrag som nämnderna skall
utföra under 2015 och dels mer allmängiltiga riktlinjer för
verksamheternas inriktning. Uppdragen skall rapporteras i
kommande årsredovisning men därutöver kan även annan
återrapportering förekomma efter särskilda anvisningar
från Kommunstyrelsen. Nämnderna kommer att få särskilda anvisningar om vilka uppdrag som skall rapporteras
i årsredovisningen.

Uppdrag
Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar
för att återinföra familjedaghem i Borås Stad.
Stadsdelsnämnderna uppdras att i möjligaste mån inkludera de äldre i matlagningen och skapa en meningsfull
måltidssituation.
Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och
omsorgsboenden är markant högre än snittet i Västra
Götaland. Stadsdelsnämnd Öster uppdras utreda varför
det är så samt föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga
i paritet med snittet i länet.
Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vårdoch omsorgsboende ska tas fram av Stadsdelsnämnd Öster.
Riktlinjerna ska förtydliga vilka kriterier som ska gälla vid
biståndsbedömning till vård- och omsorgsboenden. Nivån
för möjligheten att ansöka till vård- och omsorgsboenden
blir då tydligare för boråsaren. Följande tillägg som går
utöver vad som lagstadgas i Socialtjänstlagen ska inkluderas i de kommunala riktlinjerna:
• De som uppnår 100 hemtjänsttimmar i månaden ska
erbjudas plats på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnd Öster uppdras att revidera följande
skrivelse i reglerna för trygghetsbostäder så att lydelsen blir
enligt följande:
• ”… Företräde i kön har personer över 85 år, …” (Idag
90 år).
Stadsdelsnämnd Väster uppdras att lägga ut Byttorpsklint
på förnyad entreprenad.
Stadsdelsnämnd Öster, kommungemensam äldreomsorg,
uppdras att ta fram underlag för att 2016 lägga ut minst
två Vård- och omsorgsboenden på entreprenad.
Lagen om valfrihet (LOV) ska i Borås Stad gälla även för
personer under 65 år, det vill säga även för dem som inte
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är ålderspensionärer men som ändock är berättigade till
insatser.
En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska
tas fram av Stadsdelsnämnd Väster.
Den som i kommunens verksamhet får mat serverad i
hemmet ska få fler valmöjligheter. Maten till förskolor,
skolor och äldreboenden produceras och lagas så nära de
som ska äta som möjligt. Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd Väster.
Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas av en skola i varje
stadsdel och därefter utvärderas.
Stadsdelsnämnderna ska verka för kompetensutveckling av
personalen inom äldreomsorgen.
Stadsdelsnämnd Öster uppdras ta fram en kompetensplan.
Stadsdelsnämnd Norr får i uppdrag att utreda den framtida användningen av Särlaskolan sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad.
Stadsdelsnämnderna ska ge möjlighet för enskilda skolenheter att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge
skolan ökad attraktionskraft. Bland annat kan spetsutbildningar i vissa ämnen införas.
Stadsdelsnämnderna uppdras att redovisa hur minskade
kostnader för livsmedel, givet den nya livsmedelsupphandlingen med oförändrade kvalitetskrav, skapar ökat
ekonomiskt utrymme i övrig verksamhet.

Investeringar
Grundskolor
Nybyggnad av Kristinebergskolan

Lokalförsörjningsnämnden har fått ett anslag på 108
mnkr fört en ombyggnad av Kristinebergskolan på grund
av fuktskador, utbyte av ventilations- och elanläggningar
men också till följd av behov av förbättrad planlösning.
Dessutom ingår en ny gymnastikhall. I budgeten avsätts
108 mnkr, varav 43,7 mnkr under 2015. Arbetena beräknas slutföras 2015.

Ombyggnad av Bodaskolan i kombination med
nytt stadsdelskontor

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en omfattande
ombyggnad av Bodaskolan. Utöver att avhjälpa byggnadstekniska problem och modernisera lokallösningarna ingår
kontorslokaler för stadsdelsförvaltningen. Projektet har de-
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lats i två etapper. Den första etappen omfattade lokalerna
för årskurserna 1-6 och slutfördes under 2012.
Den andra delen omfattar lokaler för årskurs 7-9. Totalutgiften beräknas till 164,5 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 164,5 mnkr, varav 83,6 mnkr under 2014. Arbetena
har beräknats att slutföras under 2016.

Särlaskolan

Lokalförsörjningsnämnden har fått ett anslag om 16 mnkr
då det finns ett omfattande behov att renovera Särlaskolan. Denna första etappen avdelas för att åtgärda byggnadens yttre delar. I budgeten avsätts 16 mnkr varav 5 mnkr
under 2015. Detta kan ses som en första del i att renovera
skolan.

Förskola
Förskola Sparsör

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs i Sparsör. Bakgrunden är att
antalet barn ökar i upptagningsområdet samt att möjligheten att placera barn i Fristad tätort minskar. Dessutom
lämnas förhyrda lokaler. Kommunstyrelsen avsätter 30,5
mnkr under åren 2016-2017 varav 1 mnkr 2015.
Förskola Fristad Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit
att en ny förskola med sex avdelningar byggs i Fristad.
Bakgrunden är att antalet barn väntas öka. Kommunstyrelsen avsätter 29,0 mnkr under åren 2016-2017.

Förskola Sagavallen

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs vid Sagavallen. Kommunstyrelsen avsätter 30,0 mnkr varav 8 mnkr under 2015. För att
kunna bygga denna förskola måste befintlig fotbollsplan
och omklädningsrum flyttas. Kostnad 6 300 tkr.

Förskola Dammsvedjan

Lokalförsörjningsnämnden har dels föreslagit att en ny
förskola byggs på Dammsvedjan. Kommunstyrelsen
avsätter 33,6 mnkr för en förskola för 140 barn, varav 18,0
mnkr under 2015.

Förskola Sjömarken

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
byggs i Sjömarken. Kommunstyrelsen avsätter 29,0 mnkr
för en förskola för 120 barn med byggstart 2017.

Förskola vid Milstensgatan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med 7 avdelningar byggs vid Milstensgatan (Milstensgården). En avdelning för nattverksamhet ingår. Härigenom
kan småenheter avvecklas och kapaciteten ökas för att
möta väntad efterfrågeökning. Kommunstyrelsen avsätter
31,0 mnkr, varav 2,7 mnkr under 2015.

Förskola Trandared

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit nybyggnad av en
förskola med sex avdelningar vid Kransmossen. Den skulle
ersätta två avdelningar, som i dag finns i paviljonger. Utgiften har beräknas till 30,5 mnkr. Därutöver tillkommer
i Lokalförsörjningsnämndens förslag ytterligare 4,3 mnkr
för arbeten för ändring av fotbollsplan och parkeringsplats
som blir en följd av etableringen av förskolan.
Mot bakgrund av att denna förskola skulle bli betydligt
dyrare än andra förskolor i samma storlek anser Kommunstyrelsen att alternativa lösningar i det berörda området
måste studeras. Kommunstyrelsen avsätter 30,5 mnkr,
varav 10,0 mnkr under 2015.

Tillbyggnad av förskolan Trandaredsgården

Lokalförsörjningsnämnden har fått anslag med 14,5 mnkr
för att bygga till förskolan Trandaredsgården med ytterligare två avdelningar. Arbetena avslutas 2015. Kommunstyrelsen avsätter 1,2 mnkr under 2015.

Förskola Brämhult

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med 6 avdelningar byggs i Brämhult. Läget har ännu inte
specificerats. Kommunstyrelsen avsätter 28,0 mnkr och
byggstart planeras till 2017.

Förskolor, inventarier

Samtliga stadsdelsnämnder har redovisat förslag att investeringsutrymme skall avsättas för inventarieanskaffningar
till nya förskolor. Kommunstyrelsen avsätter 7,2 mnkr,
varav 1,1 under 2015. Avsikten är att lägga fast en norm
för anslagen till inventarier i samband med nybyggnader.
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Verksamhetsmått
Nedan redovisas i tabellform jämförelsetal på kommuntotal nivå för Stadsdelsnämndernas verksamhet. Verksamhetsmåtten 2015 baserar sig på nämndernas inlämnade
budgetar i augusti. Förändringar under budgetprocessen
som påverkar verksamhetsmåtten kan i nuläget i tas hänsyn till.

VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

17

17

17

169

172

168

6

6

6

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek

10

10

10

125

127

123

10 056

10 299

10 682

18

24

15

Antal egna elever i fristående skola

1 212

1 269

1 395

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

8 831

9 014

9 225

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

3 325

3 360

3 466

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 910

2 976

3 012

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 596

2 678

2 747

83 275

81 617

81 880

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stadsdelens skolor, kr
Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 974

6 313

6 365

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 290

5 395

5 393

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

2 910

3 042

3 010

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

20 890

18 962

18 875

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

40 650

40 404

40 623

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

3 823

4 000

4 036

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

2 952

2 725

2 794

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

786

777

785

Lokalyta per elev, m²

16,4

14,2

14,8

Antal heltidslärare per 100 elever

8,0

7,9

7,8

Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,8

7,8

7,5

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever

1,7

1,5

1,6

3 007

2 702

3 074

1 228

1 248

1 265

53

54

75

Antal egna elever med skolskjuts
Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet
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VERKSAMHETSMÅTT

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

1 165

1 185

1 212

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

34 193

40 512

41 258

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

23 339

26 314

25 840

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 306

7 996

9 288

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 548

6 202

6 131

17,2

16,5

18,2

Antal elever i särskola

96

93

89

Antal elever i kommunens särskola

88

90

90

3

2

3

Elever per heltid pedagogisk personal
Obligatorisk särskola

Antal elever från annan kommun
Antal elever från kommunen hos annan huvudman

0

0

0

359 956

354 961

362 770

Antal elever per heltidslärare

3,6

3,6

3,6

Antal elever per heltid elevassistent

3,0

3,2

3,2

4 150

4 441

4 366

250

258

250

79

80

76

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr

Fritidshem
Antal placerade barn från egen stadsdel.
varav barn i fristående verksamhet
Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %
Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

13

15

14

Antal producerade platser i stadsdelen

3 416

3 497

3 626

Antal inskrivna barn i stadsdelen

3 885

4 031

4 022

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

34 567

36 930

37 316

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

25 356

24 962

24 131

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

4 055

6 924

7 607

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

5 156

5 044

5 578

20,1

21,3

21,8

5 675

5 790

5 936

374

368

395

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen

6

4

4

varav barn i enskild pedagogisk omsorg

9

7

16

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

88

89

89

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

88

89

89

0

0

0

138

145

145

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
varav barn i fristående verksamhet

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal vårdnadsbidrag
Antal producerade platser i stadsdelen.

4 131

4 303

4 485

Antal inskrivna barn i stadsdelen.

5 303

5 412

5 641

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

132 525

131 803

134 934

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

93 223

95 305

97 639

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

21 503

21 527

21 931

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

17 799

14 972

15 364

6,4

6,3

6,4

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

5

4

4

39

38

39

6

6

6

1 741

1 710

1 868

7,3

6,8

7,4

546

545

578

46 598

54 029

49 899

158

150

158

33

24

26

Antal vårddygn per placerad

301

286

287

Nettokostnad per vårddygn, kr

697

783

722

20

13

16

7

8

8

44

92

38

4 240

4 732

5 000

Antal placerade barn/ungdomar.

50

59

44

Antal asylsökande,

11

25

45

158

150

193

3 716

3 381

4 087

Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser.
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,
Antal asylsökande

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal asylsökande.
Antal vårddygn per placerad.
Nettokostnad per vårddygn, kr.
Institutioner för 13-20-åringar

Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

3 050

3 130

3 137

varav brukare över 65 år

2 881

2 970

2 991

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar

455 694

475 800

458 540

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

142 549

137 400

156 700

61

64

63,3

510

489

506

Utförd tid

Brukartid, %
Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Antal personer med matdistribution

965

990

860

varav antal personer med kyld mat

609

806

860

varav antal personer med varm mat

356

184

0

2 667

2 646

2 720

2 508

2 431

2 593

Antal köpta platser.

111

107

109

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.

109

111

113

Antal köpta platser

700

689

695

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

Matdistribution

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
820

822

822

Antal entreprenadplatser

86

86

86

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende

24

31

31

120

98

98

34 282

33 531

33 530

2 708

2 273

2 417

31 662

27 303

21 280

708

690

562

45

41

37

2 996

2 860

3 015

263

261

205

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser
Antal belagda dygn med korttidsvård
Bruttokostnad per vårddygn, kr
Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag

Egen organisation
Andel personer som har heltidsanställningar.

88
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2014
Norr

Väster

Öster totalt/snitt

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

5

6

6

17

162

162

181

168

7

6

6

6

2

5

3

10

86

172

112

123

2 775

4 213

3 694

10 682

6

6

3

15

320

715

360

1 395

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 560

3 598

3 067

9 225

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

930

1 332

1 204

3 466

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

800

1 079

1 133

3 012

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

830

1 187

730

2 747

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stadsdelens skolor, kr

76 152

81 902

86 637

81 880

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 961

6 441

6 612

6 365

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 001

5 391

5 723

5 393

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

2 457

3 003

3 478

3 010

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

18 570

17 852

20 332

18 875

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

36 739

43 138

40 914

40 623

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

3 388

3 073

5 706

4 036

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

3 323

2 302

2 931

2 794

714

703

941

785

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

15,6

14,3

14,8

14,8

Antal heltidslärare per 100 elever

Lokalyta per elev, m²

7,6

7,9

7,9

7,8

Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,5

7,7

7,4

7,5

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever
Antal egna elever med skolskjuts

1,1

1,3

2,3

1,6

580

1 634

860

3 074

310

503

452

1 265

10

50

15

75

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet

350

427

435

1 212

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

41 588

45 218

37 106

41 258

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

23 583

27 946

25 589

25 840

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

12 685

10 970

4 903

9 288

5 321

6 302

6 614

6 131

21,9

16,4

17,8

18,2

Antal elever i särskola

15

42

32

89

Antal elever i kommunens särskola

90

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser
Elever per heltid pedagogisk personal
Obligatorisk särskola
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2014
Norr
Antal elever från annan kommun
Antal elever från kommunen hos annan huvudman

Väster

Öster totalt/snitt

3

3

0

0

362 770

362 770

Antal elever per heltidslärare

3,6

3,6

Antal elever per heltid elevassistent

3,2

3,2

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr

Fritidshem
1 175

1 710

1 481

4 366

varav barn i fristående verksamhet

Antal placerade barn från egen stadsdel.

30

180

40

250

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

83

74

75

76

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

17

12

14

14

Antal producerade platser i stadsdelen

1 080

1 400

1 146

3 626

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 130

1 474

1 418

4 022

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

37 936

38 210

35 640

37 316

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

26 085

21 346

25 690

24 131

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

7 531

10 501

4 144

7 607

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

4 321

6 362

5 806

5 578

19,8

22,9

22,5

21,8

1 572

2 294

2 070

5 936

120

195

80

395

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen

0

0

4

4

varav barn i enskild pedagogisk omsorg

5

6

5

16

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

89

89

88

89

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

89

89

88

89

0

0

0

0

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
varav barn i fristående verksamhet

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal vårdnadsbidrag

145

145

Antal producerade platser i stadsdelen.

1 320

1 630

1 535

4 485

Antal inskrivna barn i stadsdelen.

1 590

2 070

1 981

5 641

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

125 025

136 572

141 716

134 934

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

89 931

96 378

105 606

97 639

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

21 600

22 986

21 096

21 931

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

13 494

17 208

15 014

15 364

6,7

6,8

5,7

6,4

0

0

4

4

37

42

37

39

2

2

2

6

490

738

640

1 868

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2014
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %

Norr

Väster

Öster totalt/snitt

6,8

8

7,3

7,4

125

228

225

578

52 028

43 583

55 116

49 899

36

67

55

158

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna
insatser.
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,
Antal asylsökande

26

26

Antal vårddygn per placerad

300

301

260

287

Nettokostnad per vårddygn, kr

672

672

832

722

1

10

5

16

30

7

100

38

7 467

3 939

5 000

5 000

4

17

23

44

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal asylsökande.
Antal vårddygn per placerad.
Nettokostnad per vårddygn, kr.

8

8

Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar.
Antal asylsökande,
Antal vårddygn per placerad,

45

45

195

211

180

193

4 008

5 071

3 250

4 087

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

1 150

1 137

850

3 137

varav brukare över 65 år

1 100

1 081

810

2 991

219 000

129 540

110 000

458 540

71 300

50 400

35 000

156 700

66

58

65

63,3

443

588

536

506

Antal personer med matdistribution

450

210

200

860

varav antal personer med kyld mat

450

210

200

860

0

0

0

0

1 075

880

765

2 720

1 050

843

700

2 593

Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Utförd tid
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar
Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar
Brukartid, %
Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr
Matdistribution

varav antal personer med varm mat
Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2014
Norr

Väster

Öster totalt/snitt

Antal köpta platser.

43

11

55

109

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.

62

0

51

113

Antal köpta platser

263

255

177

695

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

226

260

336

822

0

86

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal entreprenadplatser
Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende

0

86

31

31

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser
Antal belagda dygn med korttidsvård

14

18

66

98

4 600

6 044

22 886

33 530

Bruttokostnad per vårddygn, kr

2 249

2 361

2 465

2 417

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare

6 205

9 600

5 475

21 280

155

222

185

562

40

43

29

37

1 150

1 025

840

3 015

70

70

65

205

85

80

100

88

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag

Egen organisation
Andel personer som har heltidsanställningar.
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Stadsdelsnämnden Norr

Kommungemensam verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter
Kostnader

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

299 593

294 529

283 733

-363 067

-351 679

-328 283

Nettokostnader

-63 474

-57 150

-44 550

Kommunbidrag

59 439

57 150

44 550

Resultat

-4 035

0

0

Ackumulerat resultat

-6 007

Nettoinvesteringar

Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdelsnämnd Norr ansvarar för uppgifter inom fritid, förskola,
skola och fritidshem. Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och svara för gemensam
utveckling inom sakområdena ingår följande:

Finansierade av kommunbidrag
Utvecklingsenheten
Centrum för flerspråkigt lärande
Vårdnadsbidrag
Medicinskt ansvarig skolsköterska
IT-utveckling i skolan

Dessutom ansvarar Stadsdelsnämnden Norr för äldreomsorgens särskilda trygghetsplatser på grund av att dessa
är lokaliserade till Sjöboklint. Principbeslut har fattats att
denna verksamhet skall flyttas till Bodagatan 30 och bli
ett ansvar för Stadsdelsnämnden Öster. Detta görs när tidpunkten för förändringen har fastställts. Ytterligare kommungemensamma uppgifter finns inom fritidsområdet där
Norr ansvarar för Sommarkoloni och badresor.
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•
•
•
•

Särskolan
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS
Särskilda undervisningsgrupper i grundskolan
Förberedelseklasser

I verksamhetsområdet ingår, liksom för övriga stadsdelsnämnder, produktion av platser inom vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet inom äldreomsorgen.
Dessa verksamheter finansieras av internpriser.

-452

Nämndens uppgift

•
•
•
•
•

Finansierade av internersättningar

Extern finansiering
Ansvar för samtliga asylsökande barn och ungdomar som
behöver insatser genom Individ- och familjeomsorgen. För
ensamkommande barn omfattas även tiden efter att de
har erhållit uppehållstillstånd. Dessutom ingår ansvar för
IFO-insatser för barn i familjer som fått uppehållstillstånd
men som inte har fått adress i någon stadsdel.

Ekonomiska förutsättningar
Ett kommunbidrag på 44 550 tkr föreslås. Kommunbidraget för 2014 var 57 150 tkr. I samband med avveckling av
SPKC omfördelas 2,4 mnkr. till utvecklingsenheten.
Kommunbidraget har ändrats till av avvecklingen av specialpedagogiskt kompetenscentrum (SPKC) och resurserna
överförts till skola o förskola samt till nämndens utvecklingsenhet.
Det finns en betydande osäkerhet om det är möjligt att
bedriva verksamheten för asylsökande inom ramen för de
statsbidrag som nämnden erhåller, vilket är grundprincipen. Kommunstyrelsen kommer att följa utvecklingen.
Det är viktigt att de statsbidrag som erhålls för ensamkommande barn fördelas till de nämnder som får extra
kostnader med anledning av detta då samtliga kostnader
för ensamkommande barn skall finansieras av statsbidrag.
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Verksamheten 2015
Nämnden anger att prioriterade uppgifter för utvecklingsenheten inom skola och förskola är att ta fram en ny
utvecklingsplan i nära samarbete med förvaltningarnas
chefer samt att stödja utvecklingen av det systematiska
kvalitetsarbetet på enhetsnivå.
Beräkningen är att ytterligare 48 ensamkommande flyktingbarn kommer att tas emot under 2015. Dessa väntas
behöva insatser från socialtjänsten under 3 – 5 år

Nämndens uppdrag 2015
Stadsdelsnämnd Norr får i uppdrag att utreda den framtida användningen av Särlaskolan sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad.
Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar
för att återinföra familjedaghem i Borås Stad.
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Stadsdelsverksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

Nämndens uppgift
tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

139 398

118 569

133 626

-1 005 918

-1 011 969

-1 060 426

Nettokostnader

-866 520

-893 400

-926 800

Kommunbidrag

868 858

893 400

926 800

Intäkter
Kostnader

Resultat

2 338

0

Ackumulerat resultat

2 406

2 406

-412

-34 849

Nettoinvesteringar

-8 500

I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppgifter som gäller för alla stadsdelsnämnder.

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick i budgeten för 2014 ett kommunbidrag på
893,4 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår för 2015 ett kommunbidrag på 926,8 mnkr.

Nämndens uppdrag 2015
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges
uppdrag som gäller för samtliga nämnder.

Investeringar
I investeringsplanen ingår ombyggnad av kök på förskolan
Frufällegården, ny förskola i Sparsör, ny förskola i Fristad ,
ny förskola vid Sagavallen..
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall T2 Målvärde Målvärde
2014
2014
2015

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

16

Andel personer med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex månader, %.
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

4

4

12

12

90

100

142

142

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

90,0

100

100

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas
på allvar av grundskolan, åk 4-9, %

75,4

90

100

Andelen elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

81,3

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter,
andel i %

80,3

100

100

226,6

225

225

94,5

100

100

100

100

96,6

100

100

100

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %
Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i alla
ämnen, %.

84,4

93,7

100

100

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

77,1

90,3

100

100

18,4

25

25

50

32

52

40

55

Andel ekologiska livsmedel, %
Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg
eller annat certifierat miljöledningssystem, %
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

6,8

7,2

5

5

126,0

133,0

95

95

31,2

30

32
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Verksamhetsmått
VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

5

5

5

162

162

162

7

7

7

2

2

2

86

86

86

2 577

2 620

2 775

5

8

6

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola

273

282

320

2 438

2 468

2 560

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

858

853

930

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

796

820

800

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

784

795

830

80 359

76 826

76 152

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

6 170

6 049

5 961

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

4 728

5 085

5 001

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

2 612

3 134

2 457

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

19 598

17 943

18 570

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stadsdelens skolor, kr

39 990

37 772

36 739

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

3 458

3 406

3 388

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

3 121

2 713

3 323

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

682

724

714

Lokalyta per elev, m²

16,1

15,9

15,6

8

7,7

7,6

Antal heltidslärare per 100 elever
Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,9

7,6

7,5

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever

1,3

1,3

1,1

562

590

580

301

340

310

Antal egna elever med skolskjuts
Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet

10

10

10

303

327

350

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

32 932

41 678

41 588

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

23 458

23 477

23 583

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

4 221

12 606

12 685

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 253

5 594

5 321

20,3

19,9

21,9

Elever per heltid pedagogisk personal
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Obligatorisk särskola
Antal elever i särskola

15

14

15

Antal elever i kommunens särskola

88

90

90

3

2

3

Antal elever från annan kommun
Antal elever från kommunen hos annan huvudman

0

0

0

359 956

354 961

362 770

Antal elever per heltidslärare

3,6

3,6

3,6

Antal elever per heltid elevassistent

3,0

3,2

3,2

1 087

1 217

1 175

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr

Fritidshem
Antal placerade barn från egen stadsdel.
varav barn i fristående verksamhet

33

32

30

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

83

86

83

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

15

14

17

966

1 060

1 080

Antal inskrivna barn i stadsdelen

Antal producerade platser i stadsdelen

1 097

1 102

1 130

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

37 436

36 897

37 936

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

28 635

25 453

26 085

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

4 142

7 104

7 531

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

4 658

4 340

4 321

18,1

17,5

19,8

1 521

1 555

1 572

108

108

120

0

0

0

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
varav barn i fristående verksamhet
varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen
varav barn i enskild pedagogisk omsorg

6

5

5

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

89

89

89

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

89

89

89

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal vårdnadsbidrag
Antal producerade platser i stadsdelen.

0

0

0

138

145

145

1 148

1 231

1 320

Antal inskrivna barn i stadsdelen.

1 454

1 480

1 590

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

128 112

124 175

125 025

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

90 312

90 027

89 931

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

20 777

21 054

21 600

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

17 023

13 095

13 494

6,4

6,4

6,7

0

0

0

35

33

37

2

2

2

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

473

470

490

7,9

6,4

6,8

107

120

125

57 373

53 039

52 028

35

35

36

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser.
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,
Antal asylsökande

33

24

26

Antal vårddygn per placerad

287

300

300

Nettokostnad per vårddygn, kr

660

730

672

Antal placerade barn/ungdomar

5

2

1

Antal asylsökande.

7

8

8

Antal vårddygn per placerad.

7

45

30

5 548

4 000

7 467

4

4

4

Institutioner för 0-12-åringar

Nettokostnad per vårddygn, kr.
Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar.
Antal asylsökande,

11

25

45

137

185

195

3 020

3 948

4 008

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

1 164

1 100

1 150

varav brukare över 65 år

1 105

1 040

1 100

211 826

219 600

219 000

66 777

58 600

71 300

68

68

66

436

429

443

Antal personer med matdistribution

443

475

450

varav antal personer med kyld mat

267

475

450

varav antal personer med varm mat

176

0

0

1 068

1 030

1 075

Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Utförd tid
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar
Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar
Brukartid, %
Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr
Matdistribution

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

1 001

970

1 050

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL
Antal köpta platser.

45

42

43

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.

58

60

62

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal köpta platser

265

256

263

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

226

226

226

0

0

0

14

14

14

Antal belagda dygn med korttidsvård

3 523

4 600

4 600

Bruttokostnad per vårddygn, kr

2 348

1 917

2 249

11 122

10 200

6 205

219

240

155

51

45

40

1 202

1 060

1 150

80

80

70

Antal entreprenadplatser
Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag

Egen organisation
Andel personer som har heltidsanställningar.

85
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Stadsdelsnämnden Väster

Kommungemensam verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

185 912

196 063

214 080

-221 624

-221 313

241 130

Nettokostnader

-35 712

25 250

27 050

Kommunbidrag

27 195

25 250

27 050

Resultat

-8 517

0

0

-660

-660

Intäkter
Kostnader

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Finansierade av statsbidrag
• Boende för ensamkommande flyktingbarn

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget föreslås bli 27 050 tkr. Kommunbidraget för 2014 var 25,2 mnkr.
Då Stadsdelsnämnden Väster nu ansvarar för kostfrågorna
i hela kommunen så har nämnden ansvaret för fastställandet av måltidspriser inom kommunen. Detta avser inte
mattaxan inom vård och omsorg som fastställs årligen av
kommunstyrelsen

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdelsnämnden Väster ansvarar för uppgifter inom individ- och
familjeomsorg samt kost. Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och svara för
gemensam utveckling inom sakområdena ingår följande i
uppdraget:

Finansierade av kommunbidrag
•
•
•
•
•
•
•
•

Familjerätt
Fält och ungdom
Cedern
Familjerådgivning
Social jour
Familjehemsvård
Rättshandläggning för individ- och familjeomsorg
Kostfrågor

Finansierade av internersättningar
• Kommunens egna insatser för barn och familj (ungdomsboende och dialogcentrum).
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Verksamheten 2015
Sammanslagning av enheter inom familjerätt, familjerådgivning och familjehem väntas ge möjlighet till ökat
utåtriktat arbete under 2014. Sociala jouren kommer att
fortsätta att sälja verksamhet till omkringliggande kommuner. Ungdomsboendet kommer att ökas med en plats.

Nämndens uppdrag
En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska
tas fram av Stadsdelsnämnd Väster.
Den som i kommunens verksamhet får mat serverad i
hemmet ska få fler valmöjligheter. Maten till förskolor,
skolor och äldreboenden produceras och lagas så nära de
som ska äta som möjligt. Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd Väster.
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Stadsdelsverksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

233 726

229 054

237 172

Kostnader

-1 301 398

-1 329 854

-1 384 622

Nettokostnader

-1 067 672

-1 100 800

-1 147 450

Kommunbidrag

1 063 971

1 100 800

1 147 450

-3 701

0

0

5 275

5 275

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

- 67 523

-81 760

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppgifter som gäller för alla stadsdelsnämnder.

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick 2014 ett kommunbidrag på 1 100 ,8
mnkr. För 2015föreslås ett kommunbidrag på 1 145,4
mnkr. I kommunbidraget ingår en förstärkning på 2,0
mnkr för integrationsinsatser på Norrby tidigare har
beslutats.

Verksamheten 2015
Nämnden bedömer att antalet barn i förskolan ökar. I
förskoleklass och grundskola väntas cirka 150 barn tillkomma. Antalet barn i fristående skolor förväntas fortsätta
öka.
Antalet barn inom individ- och familjeomsorgens heldygnsvård väntas vara oförändrat. En strävan finns att
minska antalet dygn per person på institution.
Befolkningsprognosen visar att antalet äldre personer inte
väntas öka under den närmaste treårsperioden. Behovet
av platser på äldreboende väntas minska till en nivå som
ligger på samma nivå som tidigare.
För 2014 prognosticerar äldreomsorgen ett stort underskott och det är viktigt att nämnden vidtager åtgärder för
att under 2015 nå budgetbalans.

Nämndens uppdrag 2015
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges
uppdrag som gäller för samtliga nämnder.
Stadsdelsnämnd Väster uppdras att lägga ut Byttorps klint
på förnyad entreprenad.

Investeringar
I investeringsplanen ingår nya förskolor på Dammsvedjan
och en pågående ombyggnad av Kristinebergskolan.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall T2 Målvärde Målvärde
2014
2014
2015

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

18

Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex
månader, %.
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

86,4

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas
på allvar av grundskolan, åk 4-9, %
Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

70,8

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter,
andel i %

4

17

12

94

100

40

40

92

100

71,8

75

100

75,9

88

100

211,8

210

210

92,2

95

100

100

100

96,7

92

100

82

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

4

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

83,7

95,4

100

100

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

85,4

91,0

100

100

18,4

20

25

6,2

15

50

20

50

6,8

7,3

6,1

6,9

132,0

133,8

110

80

32,7

31

33

Andel ekologiska livsmedel, %
Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg
eller annat certifierat miljöledningssystem, %.
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %
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Verksamhetsmått
VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

6

6

6

165

174

162

6

6

6

5

5

5

177

183

172

3 952

4 095

4 213

10

12

6

607

647

715

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

3 473

3 555

3 598

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 297

1 326

1 332

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 051

1 070

1 079

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 125

1 159

1 187

83 588

80 875

81 902

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 029

5 943

6 441

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 246

5 476

5 391

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

3 109

2 832

3 003

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

21 844

18 540

17 852

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stadsdelens skolor, kr

41 322

41 798

43 138

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

3 346

3 078

3 073

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

2 929

2 536

2 302

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

763

671

703

Lokalyta per elev, m²

17,2

12,1

14,3

8

8

7,9

Antal heltidslärare per 100 elever
Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,8

7,8

7,7

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever

1,5

1,3

1,3

1 959

1 587

1 634

514

483

503

Antal egna elever med skolskjuts
Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet

32

32

50

464

440

427

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

34 514

42 734

45 218

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

23 387

28 630

27 946

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 642

7 220

10 970

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 485

6 884

6 302

17,8

14,3

16,4

Elever per heltid pedagogisk personal
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

37

39

42

1 671

1 690

1 710

179

188

180

77

77

74

Obligatorisk särskola
Antal elever i särskola
Fritidshem
Antal placerade barn från egen stadsdel.
varav barn i fristående verksamhet
Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %
Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

13

14

12

Antal producerade platser i stadsdelen

1 344

1 246

1 400

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 452

1 456

1 474

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

31 465

40 417

38 210

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

22 462

25 620

21 346

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

3 570

9 529

10 501

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

5 432

5 268

6 362

20,6

22,8

22,9

2 210

2 257

2 294

184

180

195

1

0

0

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
varav barn i fristående verksamhet
varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen
varav barn i enskild pedagogisk omsorg

1

0

6

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

89

90

89

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

89

90

89

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %

0

0

0

Antal producerade platser i stadsdelen.

1 551

1 606

1 630

Antal inskrivna barn i stadsdelen.

1 988

2 040

2 070

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

132 801

132 801

136 572

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

89 864

91 983

96 378

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

22 763

23 352

22 986

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

20 175

17 466

17 208

6,7

6,6

6,8

0

0

0

42

42

42

2

2

2

673

670

738

7,3

7,2

8

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser

212

200

228

34 575

58 100

43 583

65

59

67

Antal vårddygn per placerad

301

305

301

Nettokostnad per vårddygn, kr

744

732

672

5

6

10

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser.
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal vårddygn per placerad.

151

101

7

3 742

4 620

3 939

17

26

17

187

105

211

3 521

4 066

5 071

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

1 197

1 150

1 137

varav brukare över 65 år

1 128

1 100

1 081

142 003

142 200

129 540

Nettokostnad per vårddygn, kr.
Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar.
Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Utförd tid
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar
Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar

43 182

43 800

50 400

Brukartid, %

54,2

58

58

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr

594

582

588

Antal personer med matdistribution

255

290

210

varav antal personer med kyld mat

91

122

210

varav antal personer med varm mat

164

168

0

880

856

880

843

771

843

12

10

11

0

0

0

Matdistribution

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL
Antal köpta platser.
Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal köpta platser

248

243

255

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

258

260

260

86

86

86

18

18

18

Antal belagda dygn med korttidsvård

5 845

6 045

6 044

Bruttokostnad per vårddygn, kr

2 221

2 022

2 361

12 767

11 628

9 600

250

265

222

51

49

43

Trygghetstelefoner

998

1 000

1 025

Antal hemvårdsbidrag

100

106

70

76,2

78

80

Antal entreprenadplatser
Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt

Egen organisation
Andel personer som har heltidsanställningar.
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Stadsdelsnämnden Öster

Kommungemensam verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG
Bokslut
2013
Intäkter

tkr
Budget
2014

Budget
2015

337 962

350 834

367 036

-387 060

-390 184

-415 836

Nettokostnader

-49 087

-39 350

-48 800

Kommunbidrag

42 092

39 350

48 800

Resultat

-7 006

0

0

-605

-605

Kostnader

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden

-

Kommundelsnämnden

-

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för uppgifter inom äldreomsorgen.
Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa
verksamheter och svara för gemensam utveckling inom
sakområdena ingår följande i uppdraget:

Finansierade av kommunbidrag
• Boendesamordning (planering av och placering på
äldreplatser)
• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
• Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)
• Tillsyn över social omsorg (TÖS)
• Bostadsanpassning, central administration
• Seniorinformatör
• Bokvämtsamordnare
• SÄBO-platser för personer från andra kommuner
• Demensteam
• Sparrehus dagcenter (övergår till kommungemensam
träffpunkt 2015-04-01)
• Hultasjögatans finska äldreboende

Finansierade av internersättningar
• Kyld mat i matdistribution
• Bemanningsservice för sjuksköterskor
• Nattverksamhet med förskola

Ekonomiska förutsättningar
Det föreslås ett kommunbidrag på 48 800 tkr för 2014.
Kommunbidraget för 2014 var 39,4 mnkr.
Kommunbidraget har förstärkts med 4,4 mnkr eftersom
nämnden nu får det ekonomiska ansvaret för bostadsanpassningen samt en förstärkning men 1,0 tjänst som
tillsynsansvarig över socialtjänsten (TÖS).
Dessutom ingår i beräkningarna 2,5 mnkr till den kommungemensamma träffpunkten som startar i början på
2015.
Äldreboendena finansieras av att det finns en nämnd som
har betalningsansvar för varje person som bor på boendet.
Här har Öster ansvaret för de personer som flyttat in från
andra kommuner till äldreboende i Borås.

Verksamheten 2015
Under första halvåret 2015 kommer det nya verksamhetssystem för att administrera äldreomsorgen att vara infört.
Arbetet med att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen kommer att fortsätta även under 2015. Dessutom
kommer arbete med att införa ÄBIC (äldres behov i
centrum) vilket är ett omfattande förändringsarbete som
samordnas av utvecklingsenheten.
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Nämndens uppdrag 2015
Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och
omsorgsboenden är markant högre än snittet i Västra
Götaland. Stadsdelsnämnd Öster uppdras utreda varför
det är så samt föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga
i paritet med snittet i länet.
Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vårdoch omsorgsboende ska tas fram av Stadsdelsnämnd Öster.
Riktlinjerna ska förtydliga vilka kriterier som ska gälla vid
biståndsbedömning till vård- och omsorgsboenden. Nivån
för möjligheten att ansöka till vård- och omsorgsboenden
blir då tydligare för boråsaren. Följande tillägg som går
utöver vad som lagstadgas i Socialtjänstlagen ska inkluderas i de kommunala riktlinjerna:
• De som uppnår 100 hemtjänsttimmar i månaden ska
erbjudas plats på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnd Öster uppdras att revidera följande
skrivelse i reglerna för trygghetsbostäder så att lydelsen blir
enligt följande:
• ”… Företräde i kön har personer över 85 år, …” (Idag
90 år).
Stadsdelsnämnd Öster, kommungemensam äldreomsorg,
uppdras att ta fram underlag för att 2016 lägga ut minst
två Vård- och omsorgsboenden på entreprenad.
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Stadsdelsverksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter
Kostnader

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

129 238

116 699

127 241

-1 055 199

-1 087 549

-1 147 791

Nettokostnader

-925 961

-970 850

-1 020 550

Kommunbidrag

936 501

970 850

1 020 550
0

Resultat

10 540

0

Ackumulerat resultat

15 566

15 566

Nettoinvesteringar

-74 593

-89 805

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppgifter som gäller för alla stadsdelsnämnder.

Verksamheten 2015
Antalet barn med behov av förskola fortsätter att öka fram
till 2016 för att därefter minska i antal. Ytterligare naturförskolor startas.
Antalet barn i skola och fritidshem väntas öka. Skolskjutsverksamheten ökar i omfattning. Samarbete mellan
förvaltningens olika verksamhetsgrenar betonas vad gäller
tidiga upptäckter och insatser för barn i behov av stöd.
Inom individ- och familjeomsorg finns en strävan att arbeta med olika former av öppenvård och att öka kvaliteten
för institutionsplacerade barn.
Befolkningsprognosen visar att befolkningen bland de
äldre ökar i Stadsdelen.

Nämndens uppdrag 2015
Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick 2014 ett kommunbidrag på 970,8 mnkr.
För 2015 föreslås ett kommunbidrag på 1 020,5 mnkr.
En förändrad finansiering av bostadsanpassningen och
utökningen av TÖS funktionen finansieras av stadsdelsnämnderna

I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppdrag som gäller för stadsdelsnämnderna.

Investeringar
I investeringsplanen ingår ombyggnad av Bodaskolan, nya
förskolor vid Milstensgatan, Brämhult (ospecificerat läge).
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall T2 Målvärde Målvärde
2014
2014
2015

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

17

Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex
månader, %.
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.
Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas
på allvar av grundskolan, åk 4-9, %
Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

67,7

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter,
andel i %.

4

12

12

90

100

40

16

82,3

90

100

75,1

90

100

73,3

88

100

211,3

210

210

92,0

98

100

100

100

96,3

100

100

73,3

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

4

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

85,7

93,7

100

100

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

84,6

85,6

100

100

Andel ekologiska livsmedel, %

11,9

13,1

25

25

52,3

60

60

85

85

6,3

7,0

5,9

5,9

158,4

172,1

124

95

33,6

32

34

Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg
eller annat certifierat miljöledningssystem, %.
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.
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Verksamhetsmått
VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

6

6

6

181

181

181

6

6

6

3

3

3

112

112

112

3 527

3 584

3 694

3

4

3

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola

332

340

360

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 920

2 991

3 067

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 170

1 181

1 204

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 063

1 086

1 133

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

687

724

730

85 338

86 452

86 637

6 935

6 971

6 612

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 813

5 554

5 723

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

2 921

3 215

3 478

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

20 832

20 303

20 332

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stadsdelens skolor, kr
Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

40 402

40 918

40 914

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

4 697

5 586

5 706

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

2 839

2 959

2 931

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

899

946

941

Lokalyta per elev, m²

15,8

15,4

14,8

8,1

8,1

7,9

Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,8

7,9

7,4

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever

2,4

2

2,3

Antal egna elever med skolskjuts

486

525

860

413

425

452

Antal heltidslärare per 100 elever

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet

11

12

15

398

418

435

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

34 781

37 261

37 106

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

23 193

26 096

25 589

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 740

5 206

4 903

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 847

5 959

6 614

14,8

17,1

17,8

Elever per heltid pedagogisk personal
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

44

40

32

Obligatorisk särskola
Antal elever i särskola
Fritidshem
Antal placerade barn från egen stadsdel.

1 392

1 534

1 481

varav barn i fristående verksamhet

38

38

40

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

78

78

75

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

11

16

14

Antal producerade platser i stadsdelen

1 106

1 191

1 146

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 336

1 473

1 418

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

35 831

33 312

35 640

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

26 010

23 836

25 690

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

4 566

4 039

4 144

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

5 254

5 437

5 806

21,4

23,6

22,5

1 944

1 978

2 070

82

80

80

5

4

4

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
varav barn i fristående verksamhet
varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen
varav barn i enskild pedagogisk omsorg

2

2

5

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

88

88

88

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

88

88

88

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %

0

0

0

Antal producerade platser i stadsdelen.

1 432

1 466

1 535

Antal inskrivna barn i stadsdelen.

1 861

1 892

1 981

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

131 968

137 115

141 716

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

96 526

103 374

105 606

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

20 104

19 924

21 096

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

15 339

13 817

15 014

6

5,9

5,7

5

4

4

40

40

37

2

2

2

595

570

640

7

6,7

7,3

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser

227

225

225

52 748

50 938

55 116

58

56

55

Antal vårddygn per placerad

267

257

260

Nettokostnad per vårddygn, kr

662

885

832

10

5

5

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser.
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal vårddygn per placerad.

8

100

100

8 342

5 000

5 000

29

29

23

144

190

180

3 955

2 922

3 250

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

689

880

850

varav brukare över 65 år

648

830

810

101 865

114 000

110 000

Nettokostnad per vårddygn, kr.
Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar.
Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Utförd tid
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar
Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar

32 590

35 000

35 000

Brukartid, %

59,7

65

65

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr

558

486

536

Antal personer med matdistribution

267

225

200

varav antal personer med kyld mat

251

209

200

varav antal personer med varm mat

16

16

0

719

760

765

664

690

700

Antal köpta platser.

54

55

55

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.

51

51

51

Matdistribution

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL
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VERKSAMHETSMÅTT
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal köpta platser

187

190

177

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

336

336

336

0

0

0

24

31

31

Antal entreprenadplatser
Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende
Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

88

66

66

24 914

22 886

22 886

Bruttokostnad per vårddygn, kr

2 874

2 410

2 465

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare

7 773

5 475

5 475

239

185

185

33

29

29

796

800

840

83

75

65

Antal belagda dygn med korttidsvård

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag

Egen organisation
Andel personer som har heltidsanställningar.
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Finansiering

EKONOMISKT SAMMANDRAG

Intäkter
Kostnader
Nettointäkter

tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

648 645

569 905

574 456

-298 538

-316 757

-326 415

350 107

253 148

248 041

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

Verksamheten 2015
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 189,0 mnkr,
som finansieras med ett påslag på 6,83 % inkl löneskatt på
lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 4,84 % av lönesumman avsätts individuellt medan 0,56 % avser förmånsbestämd ålderspension
för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen på
5,4 % (exkl löneskatt) är oförändrad jämfört med 2014.
För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras
166,3 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas
uppgå till 19,2 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av
t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s k ansvarsförbindelsen är budgeterad till 131,7 mnkr.
De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 375,0 mnkr, varav 15,0 mnkr
avser investeringar under 2014.
I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer
som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget
är beräknat till 10,0 mnkr
Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till
313,6 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga kapital- och
pensionskostnader m m påförts 564,0 mnkr, som här
neutraliseras genom en intäkt med samma belopp. Tillsammans med 10,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ökning av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga
kostnadsposter på netto 5,4 mnkr uppgår de beräknade
nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 248,0
mnkr.
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Kommunfullmäktiges beslut
I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller
kommunbidrag. I investeringsbudgeten anvisas anslag
projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i
budgeten eller genom särskilda fullmäktigebeslut. I de fall
anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i
investeringsbudgeten med ”B”.
Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och
investeringsanslagen fatta särskilda beslut om skattesatsen
samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i budgeten, i vissa
fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor.
Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer
för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” skall
Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för
kommunkoncernens externa upplåning, samt besluta om
en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning
i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom
internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas under
Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning.
För 2015 föreslås en låneram för kommunens egna behov
på 100 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket innebär att
en ram för egen nyupplåning behövs även om ingen övrig
belåning behöver göras i Borås Stad. För förmedlade lån
till de kommunala bolagen föreslås att Kommunstyrelsen
bemyndigas att uppta nya lån upp till en ram på 1000
mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande
att omsätta befintliga lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i
Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare
handläggningstider. En förutsättning för bemyndigandet
är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och till såväl innehåll som utgifter och inkomster
följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande
förslås även för år 2015.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också
bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000
kr. Kommunstyrelsen föreslås också bemyndigas att be-
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sluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill
ett belopp på högst 5 000 000 kr per förvärv/försäljning.
Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av
Kommunfullmäktige oavsett belopp.
Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också
bemyndigas att besluta om dels förbud mot återbesättande
av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på
vakanta tjänster.
Kommunfullmäktige beslutar
att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- stadskansliet
- kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa
- föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnd Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnd Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnd Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

11 350 000
4 350 000
70 250 000
102 250 000
1 000 000
0
27 200 000
146 900 000
37 650 000
0
25 400 000
143 200 000
59 300 000
21 000 000
140 400 000
469 100 000
215 500 000
678 850 000
5 600 000
44 550 000
926 800 000
27 050 000
1 147 450 000
48 800 000
1 020 550 000
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att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig
grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2015-2017, varvid anslag i budgeten
för år 2015 beviljas i enlighet med vad som särskilt
markerats
att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och
besluta om anslag till de projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättningen att
utgiften för respektive projekt inte överstiger vad
som avsatts i budgeten
att fastställa skattesatsen för år 2015 till 21:06 %.
att fastställa nedanstående taxor och avgifter:
Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen
och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel, bilaga A
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2015 förutom renhållningstaxan och VA-taxan som läggs
fram som särskilda ärenden.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2015 ha
rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under 2015.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2015 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2015, med totalt 100 000 000 kronor.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2015 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2015, för förmedling till kommunens bolag
med totalt 1 000 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter
för sammanlagt högst 5 000 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 5 000 000 kr per
ärende
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal
utveckling
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till
stadsdelsnämnderna
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig
personal på vakanta tjänster samt
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för
år 2015.
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Världens största orienteringsfest

O-ringen

Borås kunnande som evenemangsstad framgår allt tydligare. Årets
O-ringen blir tredje raka sommaren
med idrottsfest, efter SM i friidrott
och SM-veckan. Och redan 2017 är
SM-veckan tillbaka i Borås.
SM-veckan sommar i Borås 2014 gav
mersmak för alla inblandade parter;
idrottsklubbar, Sveriges Television
och Borås Stad. När Borås ansökte
om arrangemanget på nytt fick vi det
redan 2017. Det är ett lysande beröm
för vad Borås kan prestera.
Nyckeln till framgång heter samarbete. Borås Stad är beredd att stödja
föreningslivet, och föreningarna har
den organisatoriska förmåga som
behövs. I den kombinationen finns
den vilja och de resurser som krävs för
ett lyckat värdskap.

Sommarens O-ringen är ett paradexempel. Här väntas upp emot 20 000
deltagare, dessutom cirka 10 000
medresande gäster. Ett evenemang
av den storleken kräver en kraftfull
medverkan från såväl kommunen
som andra aktörer i Borås.

Borås Stads kostnader för arrangemanget är 3 miljoner kr. Här ingår
även produktion av de tävlingskartor
arrangemanget behöver, kartor som
under flera år kan bli till glädje inte
bara för orienteringsklubbarna i kommunen.

Borås Stad har gjort en gedigen insats
för den traditionella O-ringenstaden,
det husvagnsboende som byggs upp
kring ett centrum för prisutdelningar,
serverings- och butikstält med mera.
På det framtida industriområdet
östra Nordskogen har kommunen
ställt i ordning det område där de
flesta kommer att bo och leva under
O-ringenveckan.

O-ringen har också medfört ett
samarbete mellan de tre berörda
kommunerna Borås, Mark och
Tranemo, ett samarbete som kan få
bestående effekter på flera områden.
Ett tydligt exempel är samarbetet om
marknadsföringen och värdskapet till
O-ringengästerna.

Under sista etappen av O-ringen möts de tävlande av vackra
vyer i naturreservatet Rya åsar.

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
tel 033-35 501
70 00
webbplats
boras.se
postadress
80e-post
Borås boras.stad@boras.se
besöksadress Stadshuset,
Kungsg.
55
tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

