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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 

härmed till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen 

den 24 april 2018 kl. 14:00 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 

allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Helene Sandberg 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-88 77 57 eller via e-post: 

eva.lindstrom@boras.se 
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4.  Budgetuppföljning mars 2018 
Dnr 2018-00004 1.2.4.1 

 

5.  Omfördelning i Budget 2018 
Dnr 2018-00058 1.2.4.1 

 

6.  Rapport - Budgetprocessen i Borås Stad 
Dnr 2017-00214 007 

 

7.  Remiss - Motion: Arbetsterapeuter i skolan 
Dnr 2018-00048 1.1.3.1 
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9.  Remiss - Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
Dnr 2018-00072 1.1.3.1 
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14.  Anmälningsärenden 
Dnr 2018-00001 1.1.3.25 

 

15.  Avgivna skrivelser 
Dnr 2018-00002 1.1.3.25 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00004 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning / Prognos mars 2018 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 

perioden januari till mars 2018.        

Ärendet i sin helhet 

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen visar ett minus på 

0,5 mnkr. I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 5,0 mnkr. 

 

Prognosen för 2018 visar att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

kommer sluta på ett resultat om minus 0,5 mnkr. 

 

Resultatet beror på något hög budget vad gäller interkommunala ersättningar, 

det är något färre elever som reser till Borås än vad som planerats i budget.  

 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 

interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

vuxenutbildning.               

Beslutsunderlag 

1. Prognos per mars 2018  

2. Prognos månadsjämförelse 2018                               

Samverkan 

FSG 2018-04-11 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Budgetuppföljning / Prognos för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
per mars 2018. 
 
Allmänt 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen visar ett minus på 0,5 mnkr. 
  
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 5,0 mnkr. 

 
Prognosen för 2018 visar att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer sluta på ett 
resultat om minus 0,5 mnkr. 
 
Resultatet beror på något hög budget vad gäller interkommunala ersättningar, det är något färre 
elever som reser till Borås än vad som planerats i budget.  
 
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala 
ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
 



Prognos per enhet 
 
Central administration 
Central administration beräknas klara sin ram under 2018. 
  
Politisk verksamhet 
Politisk verksamhet beräknas klara sin ram under 2018. 
 
Gymnasieskolan     
Gymnasieskolans prognos beräknas göra ett minus på 0,7 mnkr 2018. 
Prognosen för gymnasieskolan är mycket osäker då nämnden ännu inte vet hur eleverna väljer 
inför starten av årskurs 1, höstterminen 2018. Detta påverkar prognosen i allra högsta grad. Inte 
bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även kostnaderna för de enskilda kommu-
nala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer. 
 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen beräknas klara sin ram under 2018. 
 
Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolans prognos beräknas klara sin ram under 2018. 
  
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminen. 
 
Naturskolan 
Naturskolans verksamhet beräknas klara sin ram under 2018. 
 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna presenterad prognos 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



Prognos  2017, Tkr
Avv.mot Bu Avv.mot Bu Skillnad Jämförelse Jämförelse

Enhet                               Tkr Pr. Mar 18 Pr. Mar 17 mot Mar 17 Redov 17 Redov 16

--------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ------------------------ ------------------------
250 Gem adm 62,6 0,0 62,6 2 157,8 1 823,5

250 Politiskverksamhet 158,4 0,0 158,4 251,9 74,8

2522 Almås 0,0 0,0 0,0 355,6 1 163,6
2523 Bäckäng 0,0 0,0 0,0 -671,6 -5,7
2524 Sven Erikson 0,0 0,0 0,0 102,2 603,2
2526 Björkäng 0,0 0,0 0,0 24 083,1 6 364,0
2527 Viskastrand 0,0 0,0 0,0 82,2 541,0

2529 Gy gem -742,1 -7 100,0 6 357,9 -4 203,0 -7 693,2
SA GYMNASIET -742,1 -7 100,0 6 357,9 19 748,6 972,8

1 318,3

25300 Vux centralt 0,0 0,0 0,0 4 333,5 -658,8
25302 Grundvux totalt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
25303 Yrkes 0,0 0,0 0,0 -2 351,6 0,0
25304 SFI Teori 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
25307 SFI 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,6
25306 YH 0,0 0,0 0,0 -1 989,6 -2 933,2
25309 Särvux 0,0 0,0 0,0 0,0 319,6
25308 Gem 0,0 0,0 0,0 0,0 -486,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 3 742,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

SA KOMVUX 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,8

GY SÄR
25229 AL särgymn 0,0 0,0 0,0 -82,4
25279 VS särgymn 0,0 0,0 0,0 -671,1

255000 BE ledning 0,0 0,0 0,0 -7,1 -854,1
255001 BE elevhälsa 0,0 0,0 0,0 -22,4 131,2
255002 BE Gemensamt 0,0 0,0 0,0 -1,4 401,9
255010 BE Yrkes 0,0 0,0 0,0 -781,7
255020 Hulta Ängar 0,0 0,0 0,0 29,0 708,9
255030 Elevboende 0,0 0,0 0,0 988,4 -115,6
255040 Korttidstyllsyn 0,0 0,0 0,0 -196,1 293,8
255080 Adm/kost/lokal/ 0,0 0,0 0,0 -8,4 973,5
2559 Gy sär gem 0,0 0,0 0,0 1 397,8 321,6

0,0 0,0 0,0 0,0 -129,0
SA GYMN.SÄR 0,0 0,0 0,0 644,7 1 732,2

Navet
256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 54,4 48,4
SUMMA -521,1 -7 100,0 6 420,6 22 857,4 5 442,2

Central buffert 0,0 0,0 0,0 0,0 4 449,2

RESULTAT -521,1 -7 100,0 6 420,6 22 857,4 9 891,4
  varav buffert 0,0 0,0 0,0 0,0 4 449,2
Resultat exkl buffert -521,1 -7 100,0 7 777,5 22 857,4 5 442,2

Krav på överskott
Avvikelse mot ram -521,1 -7 100,0 7 777,5
Ing. Ack. resultat 39 885,1 17 027,7 6 608,8

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Utg. Ack. Resultat 39 364,0 39 885,1 16 500,2
Ersättning för Sociala investeringar 0,0 527,5
Eget Ack 39 364,0 0,0 39 885,1 17 027,7

39 885,1 17 027,7

2018-04-11
Michael Malmström GVUN

Prognos månadsjämförelse 18
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Omfördelning i Budget 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ombudgetering 1-3 i 2018 års 

budget.        

Ärendet i sin helhet 

1. Kommunfullmäktige gav i Budget 2018 Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ett utökat Kommunbidrag med 5,0 mnkr för 

kompetensutveckling det s.k. ”Skollyftet”. Medlen fördelas mellan 

kommunala och fristående skolor efter elevantal den 15 mars 2018 samt 

förstahandssökande elever höstterminen 2018. Inom Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens verksamhet fördelas medlen efter antal lärare per 

mars 2018. 

2. Fristående gymnasieskolor i Borås, del av ”Skollyftet”, 422,2 tkr. 

3. För att förstärka läromedlen på friskolorna i Borås kommer 300,1 tkr av 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens buffert för 2018 delas ut. 

Friskolornas del är beräknad på den del av buffert som tillhör verksamheten 

Gymnasieskola, 3 617,2 tkr.               

Beslutsunderlag 

1. Ombudgetering Skollyft i Budget 2018 

2. Ombudgetering Skollyft Friskolor Budget 2018 

3. Ombudgetering Buffert Friskolor Budget 2018                                

Samverkan 

FSG 2018-04-11 

Beslutet expedieras till 

1. Ljud och Bildskolan LBS i Borås 

2. Realgymnasiet i Borås 

3. Drottning Blankas gymnasium i Borås 

4. Praktiska gymnasiet i Borås 
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1. Ombudgetering i 2018 års budget, fördelning av ”Skollyftet”. 
 
Kommunfullmäktige gav i Budget 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett utökat 
Kommunbidrag med 5,0 mnkr för kompetensutveckling det s.k. ”Skollyftet”. 
 
Medlen fördelas mellan kommunala och fristående skolor efter elevantal den 15 mars 2018 samt 
första handssökande elever ht 18. Inom GVUNs verksamhet fördelas medlen efter antal lärare 
per mars 2018. 
 
Ombudgetering görs enligt följande: 
 
Ansvar   Skola Verksamhet    Tkr 
 
2522      Almås  6563 Lärarledd undervisning  609,6 
2523      Bäckäng  6563 Lärarledd undervisning       975,3 
2524      Sven Erikson  6563 Lärarledd undervisning       922,0 
2526      Björkäng         6563 Lärarledd undervisning       464,8 
2527      Viskastrand  6563 Lärarledd undervisning       769,6 
2529      Gy gem(friskolor) 6595 Externa skolersättningar  426,8 
2531      Vux  6626 Lärarledd undervisning  551,8 
2525      Almås sär  6863 Lärarledd undervisning    76,4 
2551      Bergslena  6863 Lärarledd undervisning       135,8 
2527    Viskastrand sär 6863 Lärarledd undervisning    67,9 
2504    Ekonomi  6012 Utbildning adm                    -5 000,0 
          0,0 
 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna ombudgetering i 2018 års budget 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 
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2. Ombudgetering i 2018 års budget, fördelning av ”Skollyftet”. 
 
Kommunfullmäktige gav i Budget 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett utökat 
Kommunbidrag med 5,0 mnkr för kompetensutveckling det s.k. ”Skollyftet”. Friskolornas del 
uppgår till 426,8 tkr. 
 
Medlen fördelas mellan kommunala och fristående skolor efter elevantal den 15 mars 2018 samt 
förstahandssökande ht 18.  
 
Ombudgetering görs enligt följande: 
 
Ansvar    Gymnasieskola Verksamhet   Tkr 
 
2529              Ljud och Bildskolan 6595 Externa skolersättningar 129,1 
2529              Realgymnasiet 6595 Externa skolersättningar   62,4 
2529              Dr Blanka  6595 Externa skolersättningar 106,2 
2529              Borås Praktiska  6595 Externa skolersättningar 129,1 
2504    Ekonomi  6012 Utbildning adm                      -426,8 
          0,0 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna ombudgetering i 2018 års budget 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 
 



    
     PM 

2018-04-24 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ombudgetering i 2018 års budget, fördelning av buffert. 
 
För att förstärka läromedlen på friskolorna i Borås kommer 300,1 tkr av Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämndens buffert för 2018 delas ut. Friskolornas del är beräknad på den del av buffert 
som tillhör verksamheten Gymnasieskola, 3 617,2 tkr. 
 
Ombudgetering görs enligt följande: 
 
Ansvar    Gymnasieskola Verksamhet   Tkr 
 
2529              Ljud och Bildskolan 6595 Externa skolersättningar   90,8 
2529              Realgymnasiet 6595 Externa skolersättningar   43,9 
2529              Dr Blanka  6595 Externa skolersättningar   74,7 
2529              Borås Praktiska  6595 Externa skolersättningar   90,8 
2501    Förvaltning  9980 Buffert                       -300,1 
          0,0 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna ombudgetering i 2018 års budget 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 
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Rapport - Budgetprocessen i Borås Stad 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänder upprättad skrivelse till 

Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionens bedömning är att budgetprocessen inte är ändamålsenlig. 

1. Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av 

budgetförutsättningar och ramtilldelning är bristfällig. 

2. Nämndens budgetförslag bör oförändrat biläggas det slutgiltiga 

förslaget till fullmäktige. 

3. Budgetprocessen bör utvecklas så att budgetbeslutet kan tas före 

sommaren.  

4. Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparent, konsekvent 

och dokumenterad process med ett regelverk som kommuniceras med 

nämnderna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delar inte helt revisionens 

bedömning. Nuvarande process är i huvudsak ändamålsenlig. Nämnden ser 

värdet av att dialogen med nämnderna stärks, att nämndens ursprungliga förslag 

biläggs förslaget till fullmäktige, samt en utvecklad budgetprocess med tydligt 

regelverk. När det gäller att tidigarelägga budgetbeslutet till före sommaren ser 

nämnden både för- och nackdelar med det förslaget. Om beslutet tas tidigare 

kommer det att medföra att ändrade förutsättningar leder till kompletterande 

budgetbeslut.              

 

Beslutsunderlag 

1. Rapportsammandrag Budgetprocessen 

2. Rapport Budgetprocessen                                

Samverkan 

FSG 2018-04-11 
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 
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Förvaltningschef 
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Rapport Budgetprocessen

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Borås Stads budget är kommunens övergripande styrinstrument som anger de politiska priori-
teringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det kommande året.1

Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-
het och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta 
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.2

1.2 Syfte 
Projektet syftar till att granska om budgetprocessen i Borås Stad är ändamålsenlig med avseende 
på styrningen av Stadens verksamheter.

1.3 Avgränsningar 
Styrdokument, budgetförutsättningar och behandling av budget fram till delårsrapporten avser 
året för ansvarsprövning, 2017. Övrig information om budgetprocessen kompletteras med helåret 
2016 för att täcka in ett helt budgetår. Processen är likartad för åren 2016 och 2017 och för tidigare 
år, vilket innebär att exempel utanför aktuellt revisionsår kan användas för att beskriva Borås Stads 
budgetprocess.

1.4 Ansvarig nämnd
Granskningen omfattar Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar 
för att bereda budgeten för beslut i Kommunfullmäktige.

1.5 Revisionskriterier 
Utformningen av en kommuns budget regleras i lagstiftning och lokala styrdokument enligt 
nedanstående.  

- Kommunallag (1991:900), 5, 6 och 8 kapitlen, Lag (1997:614) om kommunal redovisning m.m.
- SKLs skrifter om God ekonomisk hushållning ”Hushållning i lagens namn”, God

redovisningssed.
- Regler och principer för ekonomistyrning (2002), Program Borås Stads Styr- och ledningssystem 

(2014), Ekonomiska ramar för år 2017, Budget 2017, Årsredovisning 2016.

1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.7 Metod 
Metoder för rapporten är dokumentstudier, sammanställning av material gällande Borås Stad och 
omvärldsanalys av andra kommuner, intervjuer med berörda tjänstemän. 

1 Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
2 Kommunallag (1991:900)
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2 Förutsättningar för kommunal 
budgetering
2.1 Inledning
Styrning i kommuner och landsting betyder för många budgeten. Kommuner och landsting skiljer 
sig från andra organisationer genom att budgeten är lagstadgad. I åttonde kapitlet Kommunallagen 
behandlas kommunens ekonomiska förvaltning. Varje år ska kommunen upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, 
varvid budgetåret utgörs av periodens första år. Av budgeten ska framgå vilka anslag som ska utgå, 
hur de ska finansieras och med vilken skattesats.3

2.2 Definitioner och formell reglering

Budget
Budgeten är ett redskap för att styra genom tilldelning av resurser och kostnadstak. De tilldelade 
resurserna fungerar som en restriktion för verksamheten att anpassa sig till. 4 Budgeten är också 
ett sätt att kommunicera planering och beslut från Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige ut 
i organisationen. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning.5

I 8 kapitlet Kommunallagen fastslås vad budgetens ska innehålla. ”Kommuner och landsting skall 
varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten 
skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten 
skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid 
vara periodens första år. Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall 
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt 
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året”.6

Budgetprocess
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna. 
Budgetprocessen startar oftast med att Kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott fastställer anvisningar 
för upprättande av kommande års budget. I en traditionell budgetprocess baseras budgeten på en analys 
av föregående år och en prognos av innevarande år. Alternativt baseras budgeten på ramtilldelning 
utifrån en resursfördelningsmodell.7 

Beredning
I 26-32a §§, 5 kapitlet Kommunallagen finns regler om beredning, det s.k. beredningstvånget, som 
berör Kommunfullmäktige. Beredningstvånget innebär att ett ärende som ska hanteras av fullmäktige 
alltid ska ha beretts av endera en berörd nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska 
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som ska behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska lägga 
fram förslag till beslut i ett ärende om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har 

3 Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 190 
4  God ekonomisk hushållning; SKL
5  Brorström & Solli 1990:99, sid 17ff
6  Kommunallagen (1991:900), 4-6§ 8 kap
7  Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 204ff

https://data.riksdagen.se/fil/A82746CD-6641-44F7-A50B-FCF8FB5EF4C7
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gjort det. Detta gäller dock inte val samt behandling av revisionsberättelse. Det är fullmäktige som 
avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag att fatta beslut på. 

I 1§ 6 kapitlet Kommunallagen framgår Kommunstyrelsens uppgifter och i 7§  6 kapitlet. nämndernas 
uppgifter. Ett syfte med ärendeberedningsprocessen är att styrelsen och nämnderna ska ha tillgång 
till underlag som gör det möjligt att fatta rätt beslut som stödjer respektive uppgift. I kommentarerna 
till Kommunallagen följer att syftet med beredningen till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och 
allsidigt belyst underlag för besluten. 

God ekonomisk hushållning
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål 
för god ekonomisk hushållning enligt 5 § 8 kapitlet  Kommunallagen, och sedan 1 januari 2013 
enligt 1 § 8 kapitlet Kommunallagen föreligger krav på att ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning för kommunen.8 

Delårsrapport
I nionde kapitel, Kommunala redovisningslagens fastslås att kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets 
början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens 
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar ska då lämnas om 
sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning, och 
händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden.9

Årsredovisning
I Lag om kommunal redovisning finns reglerat om årsredovisningen som kommunen ska upprätta. 
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I en kommun ska årsredovisningen tas fram av 
Kommunstyrelsen.10 Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna 
enligt 5§ 8 kap. andra stycket Kommunallagen (1991:900) har uppnåtts och följts.11

8  Kommunallag (1991:900)
9  Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 9
10  Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 3
11  Lag (1997:614) om kommunal redovisning, 5§ 4 kap.
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3 Borås Stads budgetarbete
3.1 Budgetprocess 
I figur 1 beskrivs tidslinjen för budgetprocessen med beslutstillfällen. 

Figur 1 Den formella budgetprocessen för budgetår 2017
I granskningen konstateras att det saknas en samlad, detaljerad beskrivning av budgetprocessen. 
Det finns olika beskrivningar av budget och budgetprocess i flera dokument. 

Borås Stad upprättade Regler och principer för ekonomistyrning år 200212 Därutöver finns 
budgetprocessen beskriven i Borås Stads Styr- och ledningssystem från år 2014. Dessa dokument 
beskriver inte den faktiska budgetprocessen i Borås Stad.

Budgetchefen leder arbetet med att ta fram underlag till budget genom att fastställa ramfördelningen 
och föreslå Kommunstyrelsen budgetramar för nämnderna.  Borås Stad har sedan många år en 
resursfördelningsmodell, främst för att sätta budgetramar för stadsdelarna (och de tidigare 
kommundelarna). Till budget 2017 har Borås Stad använt sig av ramuppräkning som baseras på 
tidigare års budget med uppräkning för löner, övriga kostnader och volym i förekommande fall. 

12  Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
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Året innan budgeten beslutas utges Ekonomiska ramar från Kommunstyrelsen i juni månad.13 De 
ekonomiska ramarna beskriver följande moment; Borås Stads planeringsmodell, Den ekonomiska 
utvecklingen för Borås, Finansiella mål, Budgetförutsättningar tre år framåt ur ett makroperspektiv, 
Ramuppräkning, Borås Stads vision 2025 och indikatorer samt Budgetförslagens utformning. Därefter 
gör nämnderna den s.k. Budget 1 som ska beslutas av Kommunstyrelsen senast i slutet av augusti.14 

Den nämndbehandlade budgeten ska inlämnas till Kommunstyrelsen (augusti), när beslut ska tas 
i Kommunstyrelsen (oktober) och Kommunfullmäktige (november). Därutöver kommer i oktober 
månad en tidsplan med tider för årsredovisning, budgetuppföljning och nästkommande års budget.15 

Därefter upprättar nämnderna Budget 2 som skickas till Kommunstyrelsen i början av januari. 
Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om Nämndbudget i januari-mars månad innevarande budgetår. 
De intervjuade uppfattar Nämndbudgethandlingen som den slutliga årsbudgeten för nämnden.

Budgetåret avslutas med att årsredovisning lämnas in från nämnderna som utgör underlag till Borås 
Stads årsredovisning. 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett tillräckligt 
underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. I Borås Stad har Kommunstyrelsen 
sedan länge argumenterat för det – relativt många andra kommuner - sena budgetbeslutet genom 
att framhålla att ”I en tid med snabba och dramatiska förändringar i ekonomin så kan det vara 
vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir inaktuell från start och 
omarbetningar krävs...”.16

De intervjuade uppger att den formella regleringen av budgetprocessen i första hand är känd genom 
de budgetförutsättningar som ges av ekonomiska ramar och tidsplan. I övrigt är kunskapen om 
styrdokumenten begränsad. 

De intervjuade identifierar brister när det gäller budgetprocessens tidsramar. Processen uppfattas 
som utdragen med sent beslut, och de intervjuade har svårt att förstå varför det inte kan tas ett 
tidigare budgetbeslut i Borås när det är möjligt i andra kommuner (bilaga 2). Sena beslut försvårar 
nämndernas planering, och intervjuade vid förvaltningarna ifrågasätter varför det behövs budget 1 
och 2, liksom att Kommunstyrelsen förändrar budgeten efter det att den har beslutats av fullmäktige. 

3.2 Mål och uppdrag
Kommunfullmäktige fastställer i budgeten indikatorer och uppdrag som har betydelse för att nå de sju 
strategiska målområdena i Vision 2025; Människor möts i Borås, Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga, Företagandet växer genom samverkan, Livskraftig stadskärna, Medborgares initiativkraft 
gör landsbygden levande, Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, Ekologisk hållbarhet 
lokalt och globalt 17. I styrdokumentet uppges bl.a. att de mål som sätts ska vara SMARTA, dvs 
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Aktivitetsskapande.18 Målens indikatorer 
uppgår för år 2017 till 40. 19

13  Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15
14  Ibid
15  Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19 
16  Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15
17  Ibid
18  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 6
19  Budget 2017, sid 12-19
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Nämnderna ska kontinuerligt redovisa till Kommunfullmäktige i vilken grad målen för indikatorerna 
uppnåtts och uppdragen utförts.20  Totalt finns det 97 uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige, 
varav 73 uppdrag tillkommit år 2017.21 

Uppdrag som inte ingår i budgeten och motioner tilldelas inga resurser och aktuella nämnder 
informeras inte heller, enligt intervjuade. Dessa uppdrag är inte tidssatta och nämnden måste tolka 
fullmäktiges beslut om uppdraget enligt intervjuade.

Borås Stad skriver i sin budget att årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och 
analys av måluppfyllelsen, och att det är av stor vikt att måluppfyllelse diskuteras löpande under 
verksamhetsåret och inte enbart blir en punkt i en årsredovisning. 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 
uppföljningsrapporterna i Stratsys.22

Intervjuade framhåller att verksamhetsmålen i budgeten är för många och att de inte alltid är 
relevanta för verksamheten. De kan också vara orealistiska och motsägelsefulla. De intervjuade menar 
samtidigt att utvecklingen har varit positiv det senaste året när det gäller dialogen om målen. Den 
positiva utvecklingen gäller även enligt intervjuade till viss del uppdragen som uppfattas i högre grad 
blivit mätbara, samtidigt som det förekommer otydligheter kring vem som har ansvar för uppdrag. 

3.3 Kommunstyrelsens beredning 
Syftet med Kommunstyrelsens beredning till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och allsidigt belyst 
underlag för besluten. Kommunstyrelsens beredning av budgeten genomförs av Stadsledningskansliet 
med budgetchefen som ansvarig. 

De intervjuade framhåller att ett problem är att nämndernas budgetförslag i Kommunstyrelsens 
beredning förändras på ett sätt som medför att fullmäktige inte får rätt bild av nämndens förslag. 

3.4 Budgetjusteringar och hantering av avvikelser
Granskningen visar att budgetförändringar och justeringar kan ske under och efter budgetåret som 
äskanden, ianspråktaganden av buffert, ianspråktagande av ackumulerade resultat och avskrivning 
av negativa resultat. En del av dessa justeringar sker utan politiska beslut och saknar dokumenterade 
regler/riktlinjer; nämnder har under 2017 fått ändrad årsbudget utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen 
eller Kommunfullmäktige (bilaga 1).

Ackumulerade resultat innefattar såväl över- som underskott för nämnden. Det budgeterade 
resultatet är i normalfallet noll, dvs. 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. 23 Nämnderna har ansvar för verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat över tiden och 
inte enbart för innevarande budgetår. Underskott kan arbetas bort över en längre period. Beslut om 
fördelning av underskottstäckning fattas av fullmäktige i årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen. 
24 Det framkommer i granskningen att de ackumulerade resultaten för nämnderna redovisas inte i 
ekonomisystemet, utan enbart i sidoordnad redovisning. 

20  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 11
21  Ibid
22  Budget 2017, sid 9
23  Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
24  Ibid
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Över-/underskott har hanterats på olika sätt. Årsredovisning 2016 har en driftredovisning där de 
ackumulerade över-/underskotten finns uppräknade. Exempelvis har Arbetslivsnämndens överskott 
eliminerats i årsredovisningen, utan direkt förklaring till beslutsförslaget i Kommunfullmäktige. 
Över-/underskott för Stadsdelsnämnderna har eliminerats i samband med omorganisationen som 
skedde den 1/1 2017, vilket förklaras i årsredovisning 2016.25

Årsredovisning 2016 föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ska besluta om att resultatet 
för den kommungemensamma verksamheten regleras i bokslutet, d v s avskrivs. Övriga nämnders 
ramar som avskrivs i budgeten är Valnämnden, Fritids- och folkhälsonämndens föreningsbidragsram, 
Tekniska nämndens persontransportsram, Arbetslivsnämnden samt Stadsdelsnämnderna (som i 
omorganisationen övergår till facknämnder).26

I årsredovisning 2016 är buffert upprättad för de flesta nämnder och budgetramar, men för andra 
(exempelvis Kommunstyrelsen, gemensamma verksamhetsramar) är det inte upprättade. Vissa 
nämnder har inte avsatt 1 %, såsom budgeten föreskriver, och andra har lagt in delar av den direkt 
i redovisningen. Servicenämnden har en negativ budgettilldelning, d v s ett resultatkrav på 5 000 
tkr, och därmed ingen buffert fastställd.27

Enligt intervjuade förekommer äskanden, men detta är inte reglerat i Borås Stads styrdokument. 
Några nämnder gör äskanden i budget, men flertalet av de intervjuade uppfattar att detta egentligen 
är felaktigt. I den budget som behandlas av Kommunstyrelse och fullmäktige har de som skrivit 
med äskanden i nämndens budget fått delar av dessa strukna. Likaså har vissa investeringar 
strukits till hälften. Äskanden förekommer därutöver i årsredovisningen. 

Intervjuade framhåller att hanteringen av budgetförändringar av olika slag skapar en osäkerhet 
om vilka budgetrestriktioner som egentligen gäller. Det är också otydligt om det ska genomföras 
konsekvensbeskrivningar och omvärldsanalyser i budgetförslaget från nämnden.

3.5 Uppföljning
Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god 
kontroll på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade 
ramar. Rapportkravet medför att ansvariga nämnder måste följa upp budgeten och därmed styra 
mot de uppsatta målen.28  Utöver den formella uppföljningen har Kommunstyrelsen en informell 
uppföljning i den löpande kontakten med nämnderna.  

Den formella uppföljningen för kommunkoncernen omfattar:

• Tertialuppföljning 1 per den 30 april, delårsrapport per den 31 augusti

• Årsredovisning

• Månadsrapporter

• Finansrapporter

Budgeten införs i ekonomisystemet under januari-februari månad. Budgetuppföljning sker i den 
formella styrmodellen genom månadsuppföljning betecknad som 10-dagars (publicering på den 
10:e dagen efter månadens slut) under månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober 

25  Årsredovisning 2016, sid 60
26  Årsredovisning 2016, sid 111-150
27  Ibid
28  Brorström, Lindvall, Solli, 2007, sid.
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och november. 10-dagarsuppföljningen skickas till Stadsledningskansliet. Därutöver sker de två 
tertialuppföljningarna som även beslutas om i Kommunstyrelsen. Den andra tertialuppföljningen 
är även delårsbokslutet som beslutas i Kommunfullmäktige i november månad. I april månad året 
efter budgetåret tas därefter Borås Stads årsredovisning.29 

De intervjuade påpekar att 10-dagarsuppföljningen inte räcker till, då nämnden vill ha en mer 
fyllig rapport. Chefer för ekonomifunktioner får därmed genomföra två olika uppföljningar. 

3.6 Övriga inslag i budgetprocessen
Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal (PLUPP-samtal) med nämnderna 
och styrelserna. Syftet med dessa samtal är att genom analys av ekonomin och måluppfyllelsen få en 
fördjupad bild av nämndernas och styrelsernas verksamheter i budget- och årsredovisningsprocesserna. 
I dessa samtal medverkar de programansvariga kommunalråden, nämndernas/styrelsernas presidium, 
förvaltningschef/vd samt tjänstemän från Stadsledningskansliet.30  Vid mötena förs informella 
mötesanteckningar.

Planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från Stadsledningskansliet och respektive 
förvaltningschef deltar, TjänstemannaUPPföljning genomförs. Dessa samtal kan hållas i samband 
med budget eller årsredovisning, eller när det finns särskild anledning.31 

De intervjuade påpekar att PLUPP-samtalen har utvecklats till en plattform för dialog med 
kommunalråden och senaste året inbegriper även verksamhets- och kvalitetsfrågor. De intervjuade 
poängterar att PLUPP-samtalen borde vara mer framåtsyftande och strategiska och mindre av 
uppföljning och detaljstyrning. Samtalen är informella och inga protokollförda anteckningar förs.

29  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
30  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid. 16
31  Ibid
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4 Stadsrevisionens bedömning
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet i Borås Stad. Hanteringen av 
budgetprocessen är avgörande för budgetbeslutets styrande effekter. 

Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett flertal uppdrag som inte är beredda av 
Kommunstyrelsen, vilket Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten. Uppdragen 
innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder som inte utretts i förslagen. 

Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av budgetförutsättningar och ramtilldelning 
är bristfällig. Nämnderna förser Kommunstyrelsen med budgetunderlag. Vid Kommunstyrelsens 
beredning görs förändringar av nämndernas förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram 
för beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga förslag. Stadsrevisionen bedömer det 
som väsentligt att en sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat biläggs det 
slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.  

I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året (november) vilket försvårar planeringssituationen 
för nämnderna. Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta hänsyn till ”dramatiska 
förändringar” och säkerställer att plan och verklighet sammanfaller. I granskningen kan konstateras 
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten tidigare (i vissa fall före sommaren, 
se bilaga 2). Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda planeringsförutsättningar än 
Borås Stad, och det är mycket som talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra 
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut. Stadsrevisionens bedömning är därför 
att budgetprocessen bör utvecklas så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.    

I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet delvis sätts ur spel på olika sätt genom 
tilläggsbeslut och efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden, budgetförändringar 
under budgetåret, inkonsekventa förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna av 
detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen bedömer att dessa förhållanden medför 
att budgetens långsiktigt styrande effekt begränsas. Stadsrevisionens bedömning är med dessa 
utgångspunkter att Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och 
dokumenterad budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna. 

________________________________
Ola Sabel
Revisionschef
Certifierad kommunal revisor

________________________________
Anna Sandström 
Granskningsledare
Certifierad kommunal revisor 
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5 Källförteckning 
Lagar och förordningar

Kommunallag (1991:900)

Lag (1997:614) om kommunal redovisning

Styrdokument Borås Stad

Borås Stad: Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18

Borås Stad: Styr- och ledningssystem, reviderat 2014-01-16

Borås Stad: Budget 2017, 2016-11-24

Borås Stad: Årsredovisning 2016, 2017-04-20

Borås Stad: Ekonomiska ramar, 2016-06-20

Borås Stad: Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19

Övrigt

Brorström, Haglund, Solli (2014), ”Förvaltningsekonomi”

Brorström, Lindvall, Solli (2007), ”Vetenskap för profession”

SKL (Sveriges kommuner och landsting): ”Hushållning i lagens namn” (2005)

EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28

Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013

KPMG, ”Kristinehamns kommun – Granskning av budgetprocessen”, 2015

KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016

Göteborgs Stad, ”Regler för budget och uppföljning i stadens nämnder och bolag”, GKH 2013:167

Källor – Internet:
SKL har en redovisningsenhet som hanterar redovisningsfrågor, bl a god redovisningssed: 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html 

http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-
uppfoljning/planering/

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html
http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/
http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/
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Rapport Budgetprocessen

Intervjuade befattningar 

Förvaltningar
Intervju med chef för ekonomifunktion 1 2017-08-17

Intervju med chef för ekonomifunktion 2 2017-09-07

Intervju med chef för ekonomifunktion 3 2017-09-11

Intervju med chef för ekonomifunktion 4 2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 1 2017-08-10

Intervju med förvaltningschef 2 2017-08-22

Intervju med förvaltningschef 3 2017-08-31

Intervju med förvaltningschef 4 2017-09-08

Intervju med förvaltningschef 5 2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 6 2017-10-04

Stadsledningskansliet
Intervju med Kvalitet & Utveckling  2017-09-20 

Intervju med ekonomistyrning 1 2017-09-21

Intervju med ekonomistyrning 2 2017-10-05

Telefonintervju med tjänsteman 1 2017-10-25

Telefonintervju med tjänsteman 2 2017-11-01
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Bilaga 1 Kompensationer under budgetåret 2016

ÅR 2016 Kompensationer Beslutat i KS & KF
Belopp avskrivna 

(tkr)

Kommunstyrelsen Innovationsplattform Vinnova 60

Lokalförsörjningsnämnden Utebliven intäkt internhyressystemet 4 037

Lokalförsörjningsnämnden Övrig verksamhetsram 2 557

Fritids- och Folkhälsonämnden Lägre intäkter renovering Stadsparksbadet 2 051

Samhällsbyggnadsnämnden Innovationsplattform Vinnova -60

Tekniska nämnden Investeringar i statliga anläggningar 2 000

Upphandlingsverksamheten -310

Miljö- och konsumentnämnden Orangeriet 693

Kulturnämnden Skulpturbiennal, utställningar mm 3 785

Sociala omsorgsnämnden Verksamhet IFO vuxen som flyttas 3 866

Antal:          10 st Summa: 18 679

Tabell 1 Kompensation till nämnderna i årsredovisningen 32

Formella budgetförändringar
Borås Stad har genomfört några större budgetförändringar till nämnderna under budgetår 2016:

•	 Statsbidrag gällande flyktingsituationen, Utbildningsnämnden (23 800 tkr), Kommunstyrelsen 
(5 000)33

•	 Tillfälligt generellt statsbidrag för ökade kostnader för flyktingar, 81 000 tkr. Cirka hälften 
fördelas ut till förvaltningarna som berörs genom Stadsdelsnämnd Norr34

•	 Särskilda satsningar löneavtalet 2016, 16 000 tkr, som fördelas till Stadsdelsnämnderna, 
Utbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden samt Kulturnämnden35

Budgetförändringar utan beslut
Under redovisningsåret 2016 har tre nämnder (Kommunstyrelsen, Kulturnämnden samt Fritids- 
och Folkhälsonämnden) fått ändrad årsbudget, utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen eller 
Kommunfullmäktige.

32  Årsredovisning 2016, sid 111-150
33  KF, 20160317, Diarienr 2016/KS0189
34  KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0069
35  KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0070
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Budgetförändringar i årsredovisning för år 2016
Under år 2016 har följande förändringar föreslagits från Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige 
att besluta36:

•	 Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 70 342 000 kr överförs från 
tidigare år37

•	 Beslutat i apri l 2017 enl igt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet 
DRIFTREDOVISNING38

I Driftredovisningen konstateras att den budget som Kommunfullmäktige fastställde för 2016 
uppgick till sammanlagt 5 566,2 mnkr ”därefter har tilläggsanslag beviljats med 74,0 mnkr”. Hur 
dessa tilläggsanslag har beslutats står inte att finna i årsredovisningsdokumentet. 

Ett tiotal nämnder omfattades av tilläggsanslag år 2016, summorna uppgick till dryga 18 miljoner 
kronor, för detaljinformation se tabell ovan.

Av Kommunstyrelsen beslutade projekt
Projekten finns inte rapporterade till Kommunfullmäktige enligt protokoll.

År 2016
Det som inte kan hittas i handlingar och protokoll är projektet om Lokal utveckling (summa 1 828 
tkr). Avsatta medel som fördelats ut till KS i takt med att beslut tas om bidrag till olika föreningar.

Följande projekt har vi kunnat identifiera i Kommunstyrelsens handlingar: 

•	 Medlemskap i ACTE 1 000 tkr. Beslut har tagits i KS med avsättning till Näringslivsenheten 
på KS39

•	 Licenser nya IT-plattformen - 12 333 tkr. Medlen har varit avsatta centralt men lagts ut 
till KS efter verkliga kostnader40

•	 Broddar till pensionärer -1 570 tkr. 41Centralt avsatta medel som utfördelats till Fritid- och 
folkhälsa som ett socialt investeringsprojekt42

•	 Modersmålsundervisning, Centralt avsatta medel som utfördelats till Utbildningsnämnden 
som ett socialt investeringsprojekt43

•	 Kompensation för investeringsbidrag som inte kommit nämnden tillgodo 120 tkr till 
Kulturnämnden. Beslut i nämndbudget 201644 

36  Årsredovisning 2016
37  Årsredovisning 2016, sid 60
38  Ibid
39  Diarienr 2016/KS0514
40  Årsredovisning 2016, sid 115
41  Årsredovisning 2016
42  Diarienr 2015/KS0472
43  Årsredovisning 2016 sid 130
44  Budget 2016
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Bilaga 2 
Exempel från andra kommuner och regioner

Kommunerna och landstingen/regionerna arbetar på olika sätt med budget. Nedan finns några 
exempel som är beskrivna på respektive kommuns/regions hemsida eller i revisionsrapporter. 

Göteborg Stad
Göteborg tar sin budget i mitten av juni månad. 
Budgetarbetet i Göteborgs Stad är reglerat i dokumentet ”Regler för budget och uppföljning i stadens 
nämnder och bolag”.45 

Helsingborg Stad
Budgetarbetet beskrivs ingående på hemsidan. 
Planeringen i koncernen börjar med en omvärldsanalys för att uppmärksamma pågående trender 
som kan påverka Helsingborgs utveckling på kort och lång sikt. Nämnder och bolag använder sedan 
analysen för vidare dialog inom verksamheten. I februari beslutar Kommunstyrelsen om stadens 
övergripande planeringsanvisningar för mål och ekonomi. 46

I april månad bjuder Kommunstyrelsens ordförande in majoritetsberedningen och nämndernas 
ordförande från majoriteten till en övergripande dialog kring omvärld, mål och ekonomi. Utifrån 
detta kunskapsperspektiv arbetar kommunstyrelsen sedan fram ett förslag för mål och ekonomi 
(budget) för hela staden. I juni beslutar Kommunfullmäktige om mål och ekonomisk tilldelning 
för hela staden och stadens nämnder. 47

I november/december beslutar nämnderna om internbudget och hur målen ska mätas. I januari 
fattar Kommunfullmäktige det definitiva beslutet om mätbara mål för staden och nämnderna samt 
eventuella justeringar av ekonomisk tilldelning.48

Kalmar kommun 
Budgetarbetet inleds redan i årsredovisningen, som innehåller ett framtidsavsnitt där verksamhets- och 
volymförändringar beskrivs. Detta är ett äskande inför kommande års budget. Kommunfullmäktige 
fastställer budget för kommande år i juni månad. Detta har då föregåtts av informationsmöten, 
budgetberedning, beslut i Kommunstyrelsen tidigare under juni månad. I förekommande fall tas 
en tilläggsbudget under november/december, t ex gällande särskilda satsningar.49

Andra kommuner
I flera andra kommuner tas budgeten innan sommaren.50 I samtliga kommuner fastställer 
Kommunfullmäktige budget samt eventuella tillägg till budget.

45  GKH 2013:167
46  http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/ 
47  Ibid
48  Ibid
49  EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28
50  Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013, KPMG, ”Kristinehamns kommun – 

Granskning av budgetprocessen”, 2015

http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/
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Region Skåne
Budgetprocessen inleds med omvärldsanalys i regionstyrelsens arbetsutskott i mars månad för 
kommande budgetår. I april månad behandlas koncernstabens långtidsberäkningar som underlag för 
en långsiktig planering. Budgetdirektiven beslutas i juni månad av regionstyrelsen. Budgetdirektiven 
innehåller förutom ekonomiska förutsättningar även strategikarta med vision, verksamhetsidé, mål 
och måltal. I augusti månad inkommer nämnder och bolag med sina yttranden över budgetdirektiven 
och i oktober månad tar regionfullmäktige beslut om Region Skånes budget med verksamhetsplan 
för de två kommande åren. Internbudget för nämnderna tas under november-december.51

51  KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016
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Borås Stads budgetprocess
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet 
i Borås Stad. Hanteringen av budgetprocessen är avgörande för 
budgetbeslutets styrande effekter. Mot denna bakgrund har 
Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig 
budgetprocess.

Bedömningar
Den sammantagna bedömningen är att budgetprocessen inte 
är ändamålsenlig.

Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett 
flertal uppdrag som inte är beredda av Kommunstyrelsen, vilket 
Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten. 
Uppdragen innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder 
som inte utretts i förslagen.

Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av 
budgetförutsättningar och ramtilldelning är bristfällig. Vid 
Kommunstyrelsens beredning görs förändringar av nämndernas 
förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram för 
beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga 
förslag. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att en 
sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat 
biläggs det slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.  

I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året 
(november) vilket försvårar planeringssituationen för nämnderna. 
Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta 
hänsyn till ”dramatiska förändringar” och säkerställer att plan 
och verklighet sammanfaller. I granskningen kan vi konstatera 
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten 
tidigare. Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda 
planerings-förutsättningar än Borås Stad, och det är mycket som 
talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra 
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut. 
Vår bedömning är därför att budgetprocessen bör utvecklas 
så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.    

I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet 
delvis sätts ur spel på olika sätt genom tilläggsbeslut och 
efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden, 
budgetförändringar under budgetåret, inkonsekventa 
förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna 
av detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen 
bedömer att dessa förhållanden medför att budgetens långsiktigt 
styrande effekt begränsas. 

Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen behöver 
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad 
budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med 
nämnderna.
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Remiss - Motion: Arbetsterapeuter i skolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget om  

arbetsterapeuter som en del av elevhälsoteamet i skolan. Före införandet ska 

följande utredas: Om behov finns av en ny yrkesgrupp i elevhälsan, vilka andra 

alternativ som är möjliga för att tillgodose eventuellt behov t ex 

arbetsterapeuter på konsultativ basis samt att ansvarsfördelningen mellan 

kommunen och regionen när det gäller yrkesgruppens uppdrag klargörs.   

Sammanfattning  

I motionen Arbetsterapeuter i skolan föreslås att Borås ska anställa 

arbetsterapeuter i skolan. Arbetsterapeuterna föreslås tillhöra elevhälsan och 

kan, enligt förslaget bland annat bistå med kunskap om anpassning av miljöer 

för elever, med förskrivning av hjälpmedel och stöd i att strukturera skolarbetet. 

Det stöd som elev har rätt att få i form av extra anpassningar och särskilt stöd 

ingår i det ordinarie arbetet för lärare och elevhälsans personal. Huruvida en ny 

yrkesroll ska införas i skolan behöver ses mot bakgrund av detta och behöver 

utredas vidare.  

Ärendet i sin helhet 

I motionen föreslås att Borås i likhet med några andra kommuner i Sverige, ska 

anställa arbetsterapeuter i skolan. Arbetsterapeuterna ska kunna bistå med 

kunskap om elevanpassade miljöer, förskriva hjälpmedel av olika slag och stödja 

elever i att strukturera skolarbetet. Arbetsterapeuterna föreslås tillhöra 

elevhälsan. 

Elevhälsa ska, enligt skollagen, finnas i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål.  

 

Enligt Skolverket utgör elevhälsan en viktig komponent i skolans ansvar att 

skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga 

utveckling. Elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samarbete har stor 

betydelse för att skapa en sådan miljö. De ska stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål samt att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas 

lärande, utveckling och hälsa.  

Samtliga kommunala gymnasieskolor i Borås har de kompetenser inom 

elevhälsan som skollagen kräver. Det är främst specialpedagogen som har 

uppdraget att stödja lärarna och medverka till att hinder undanröjs för elevens 

lärande.  

En elev som har svårigheter att nå målen ska ha extra anpassningar och vid 

behov särskilt stöd. Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev 

med att planera och strukturera sina studier eller att ge eleven extra tydliga 

instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Anpassade läromedel eller 

särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt 

digital teknik med anpassade programvaror kan, ingå inom ramen för extra 

anpassningar. Extra anpassningar kan även utgöras av enstaka 

specialpedagogiska insatser. För elever i stora svårigheter sätts särskilda 

stödinsatser in efter utredning. 

Det stöd som elev har rätt att få i form av extra anpassningar och särskilt stöd 

ingår i det ordinarie arbetet för lärare och elevhälsans personal. Huruvida en ny 

yrkesroll ska införas i skolan behöver ses mot bakgrund av detta och behöver 

utredas vidare. 

Beslutsunderlag 

1. Motion Arbetsterapeuter i skolan 

Samverkan 

FSG 2018-04-11 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



 

 

 

Motion 

 

Arbetsterapeuter i skolan 

 

Elevers arbetsmiljö är viktig för deras lärande, för elever i behov av särskilt stöd kan lärmiljön 

ha extra stor betydelse för möjligheten att nå målen i skolan. Att anställa arbetsterapeuter 

som en del av elevhälsoteamet är något som ett antal kommuner i Sverige har prövat i syfte 

att komplettera det övriga elevhälsoteamets kompetens, för att fler elever ska kunna nå sin 

fulla potential.  

 

Arbetsterapeuterna kan bistå med kunskap om hur rätt elevanpassade miljöer byggs upp, 

men de kan också bistå med kunskap om och förskrivning av olika former av hjälpmedel. De 

kan ge enskilda elever stöd i att strukturera upp sitt skolarbete. Vi tror att 

arbetsterapeuternas särskilda kompetens kan bidra till positiv utveckling av Borås Stads 

skolor och inte minst göra skillnad i många elevers vardag. 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

‐ Att ett försök med att anställa arbetsterapeuter i Borås Stads elevhälsoteam 

genomförs 

 

Ida Legnemark (V) 

 

Borås 2018‐01‐16 
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Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Plan för laddningsstruktur 

för elfordon. 

Ärendet i sin helhet 

Förslaget om Plan för laddningsstruktur är framtaget av strategisk 

samhällsplanering vid Stadskansliet. Planens syfte är att underlätta att 

laddplatser skapas för såväl kommunens egna som för publika behov. 

Både inriktningen för arbetet med laddinfrastruktur som konkreta uppdrag 

framskrivs i planen.  

Inriktningen är att alla nämnder och bolag ser över möjligheten och 

lämpligheten att skapa laddplatser för elfordon. Initialt får Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, i likhet med alla övriga nämnder, i uppdrag att 

inventera eget behov vid anläggningar som nyttjas av förvaltningen. Därutöver 

ges alla bolag, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och 

Kommunstyrelsen olika uppdrag som ska genomföras inom planens 

giltighetstid.   

Nämnden anser att det i enlighet med stadens energi- och klimatstrategi behövs 

en plan för laddinfrastruktur för elfordon.  Nämnden tillstyrker planen som 

gäller till och med 2022.  

Beslutsunderlag 

1 Plan för laddinfrastruktur för elfordon.  

Samverkan 

FSG 2018-04-11 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
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Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: x xx 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med 2022.

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Bakgrund
Borås vision för 2025 säger att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekono¬miska dimensionerna samverkar, samt att det ska finnas en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det 
som är bäst för en hållbar utveckling. 

Inom visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin 
”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tek¬niska lösningar.”

Energi och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun. 
Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed 
bidra till minskade klimatutsläpp och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat och det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp liksom boråsarna. 

Energi och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för förnybara 
fordonsbränslen.  Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i 
den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen, 
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning av elbilar.
 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
 För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar 
i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt utan att det blir för 
detaljerat.

En plan för laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både 
kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov.

Teknikutvecklingen går fort kring elektrifiering av fordon och olika aktörer bygger 
egna strukturer på nationell eller regional nivå. Det finns tex vid dagligvaruhandel, 
bensinstationer, i parkeringshus, vid bostadsbolag och bostadsparkeringar,  i bilpooler 
och cykelgarage. 

En plan som är tänkt att hålla i några år framöver behöver hålla sig till inriktning och 
exempel på funktioner där laddutrustning önskas i första hand, snarare än att peka ut 
enskilda platser, omfattning i antal, eller typ av laddutrustning som tex  s k normalladdare 
eller snabbladdare. 
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Inriktning
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik och el. 
Fordon av olika slag som bussar, bilar och cyklar/mopeder kan ibland samnyttja utbudet. 
Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv ansvarar för att genomföra priroiteras.

 Lämpliga platser för etablering av laddinfrasrtuktur:

• Vid bostäder

• Större parkeringar utanför centrum, pendelparkeringar, parkeringsanläggningar 
och bilpooler

• Större arbetsplatser eller anläggningar, tex skolor 

• Större besöksmål, befintliga och nya, tex Borås Arena, Borås Djurpark och Borås 
Simarena, Resecentrum

Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag och nämnder, 
vilka ska titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser vid planering av elförsörjning, 
ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller relevant infrastruktur.

Externa aktörer på en global marknad förväntas engagera sig i ökad utsträckning för att 
etablera laddinfrastruktur och då ska kommunens nämnder och bolag stödja dessa och 
samarbeta för att få fram bra lösningar av laddinfrastruktur, genom att tex upplåta lämplig 
mark i egenskap av markägare, kanske ändra en detaljplan eller prioritera dragning av 
en elledning. 
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Uppdrag

Vad Vem När

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

förvaltningen nyttjar

Alla nämnder Rapportera till 

Lokalförsörjningsnämnden 

senast 2019

Sammanställa nämndernas 

behov och ta fram en plan 

för lämplig utbyggnadstakt 

för ägda och inhyrda 

fastigheter

Lokalförsörjningsnämnden 2020

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

verksamheten nyttjar, samt 

bygga ut där det bedöms 

lämpligt.

Alla bolag Rapporteras till 

Kommunstyrelsen i samband 

med årsredovisningar årligen till 

och med 2021

I kommande översyn av 

”Riktlinjer för parkering” 

integrera krav som stödjer 

etablering av laddplatser

Kommunstyrelsen Senast 2021

I kommande översyn 

av ”Borås Stads 

parkeringsregler” integrera 

åtgärder som stimulerar till 

etablering av laddplatser

Samhällsbyggnadnämnden Senast 2021
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Datum 

2018-04-24 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00072 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 

2018-2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Handlingsplan för 

tillgängligt samhälle.        

Sammanfattning 

Borås Stad har sedan 2016 Program för ett tillgängligt samhälle som gäller till 

och med 2020. Till programmet föreslås nu en handlingsplan för perioden 

2018-2020. Den föreslagna handlingsplanen innehåller uppdrag till 

förvaltningarna att antingen själv ansvara för eller att tillsammans med andra 

förvaltningar ha ett delat ansvar.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att handlingsplanen 

konkretiserar programmet för tillgängligt samhälle och tydliggör att ansvaret för 

tillgänglighetsfrågor är en gemensam angelägenhet för stadens alla förvaltningar  

 

Ärendet i sin helhet 

Sedan 2016 finns Borås Stads Program för ett tillgängligt samhälle, som visar 

stadens ambitioner för ökad tillgänglighet för personer med funktions-

nedsättning inom sex prioriterade områden. Områdena är kopplade till olika 

artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.  

 Öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning 

(artikel 8)  

 Öka tillgängligheten (artikel 9)  

 Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)  

 Utbildning för alla (artikel 24)  

 Fler människor i arbete (artikel 27)  

 Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)  
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Till programmet, som gäller till och med 2020, föreslås nu en handlingsplan för 

perioden 2018-2020.  I planen ges uppdrag inom de olika områdena till 

förvaltningarna att själva ansvara för eller ha ett delat ansvar för tillsammans 

med en eller flera andra förvaltningar.  

Huvudansvar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är huvudansvarig för följande 

uppdrag inom området Utbildning för alla (artikel 24):  

- Sprida information om gymnasiesärskolans behov av APL-platser till 

alla förvaltningar.  

I samarbete med annan nämnd som har huvudansvaret 

I tre uppdrag ligger huvudansvaret hos annan nämnd, men det ska ske ett 

samarbete med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De tre uppdragen 

finns inom området Öka kunskapen om situationen för personer med 

funktionsnedsättning (artikel 8):   

- Att erbjuda minst 5 utbildningar/workshops till personal i olika 

förvaltningar.  

- Att klargöra ambitioner om tillgänglighet inom informations- och 

kommunikationsområdet. 

- Att arbeta fram lättläst information på Borås Stads hemsida utifrån 

behovet som finns. 

Delat ansvar med en eller flera nämnder 

I två uppdrag är ansvaret delat mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och annan nämnd.   

Nämndens delar ansvaret med Kommunstyrelsen i uppdraget som finns inom 

området Öka tillgängligheten (artikel 9): 

- Att skapa tre tillfällen av ”Inflytandecaféer” för att lyfta fram vad som 

är viktigt för unga med funktionsnedsättning. 
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Ansvaret delas mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Grundskolenämnden och Sociala omsorgsnämnden uppdraget som finns inom 

området Minska våld och andra övergrepp (artikel 16):  

- Arbeta förebyggande för en trygg miljö i skolan för elever med 

funktionsnedsättning genom att  

stödja och utbilda elever med funktionsnedsättning om sina rättigheter, 

öka kunskap och kompetens hos personalen i skolan om elever med 

funktionsnedsättning och 

sprida information om förebyggande arbetet till anhöriga som har barn 

med funktionsnedsättning. 

Samtliga uppdrag ska följas upp enligt en angiven tidplan. Uppföljningarna ska i 

samtliga fall redovisas till Sociala omsorgsnämnden som sedan 2017 har ett 

särskilt samarbetsuppdrag i Borås Stad avseende tillgänglighet.   

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att handlingsplanen 

konkretiserar programmet för tillgängligt samhälle och tydliggör att ansvaret för 

tillgänglighetsfrågor är en gemensam angelägenhet för stadens alla förvaltningar.  

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Program för tillgängligt samhälle 2016-2020 

2. Handlingsplan för tillgängligt samhälle 2018-2020. 

 

Samverkan 

FSG 2018-04-11 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämndens diarium 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Borås Stads 
styrdokument 

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

 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige  

Datum: 2018 

För revidering ansvarar: Sociala omsorgnämnden  

För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgnämnden 

Dokumentet gäller till och med 2020 

 
 
 

 



 

 

Handlingsplan 2018–2020 för ett 
tillgängligt samhälle  

 

 

Prioriterade 
områden 

 

Syfte 

(Varför) 

 

Mål 

(Vad) 

 

Tid 
 

Ansvar 
 

Uppföljning 

 

Artikel 8 

Öka kunskapen om 

situationen för personer med 

funktionsnedsättning 

 

 

 

 

Syftet är att arbeta strukturerat 

med att sprida information om 

kognitiv tillgänglighet samt 

säkerställa att 

tillgänglighetperspektivet når ut i 

hela organisationen. 

 
 

Att erbjuda minst 5 

utbildningar/workshoppar till personal i 

olika förvaltningar.  

Utbildningarna/workshopparna ska handla 

om: 

 FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar 

 kognitiv tillgänglighet 

 bemötande.  

 

 
 

2018-2020 

 
 

Sociala 

omsorgnämnden 

(huvudansvar) i 

samarbete med alla 

nämnder 

 

 
 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

Artikel 9 

Öka tillgängligheten 

 

 

Syftet är att säkerställa att 

tillgänglighetsperspektivet 

inkluderas i det dagliga arbetet 

med information och 

kommunikation. 

 

Att klargöra ambitioner om tillgänglighet 

inom informations- och 

kommunikationsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Kommunstyrelsen 

(huvudansvar) i 

samarbete med alla 

nämnder 

 
 
 

 

 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 
   

Syftet är att öka tillgängligheten 

avinformation. 

 

Att arbeta fram lättläst information på Borås 

Stad hemsida utifrån behovet som finns. 

  

 

2018-2020 Kommunstyrelsen 

(huvudansvar) i 

samarbete med alla 

nämnder 

 

Uppföljning ska rapporteras varje år 

i juni och december.  

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 



 

 

  

Syftet är att öka möjligheterna till 

delaktighet och inflytande för 

unga med funktionsnedsättning. 

 

 

Att skapa tre tillfällen av ”Inflytandecaféer” 

för att lyfta fram vad som är viktigt för unga 

med funktionsnedsättning. 

2018-2019 

 

 

Kommunstyrelsen i 
samarbete med Gymnasie- 
och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

Delrapport ska redovisas till Sociala 

omsorgsnämnden senast 31 

december 2018.  

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2019. 

 
  

Syftet är att öka möjligheter till 

friluftsaktiviteter för personer 

med funktionsnedsättning. 

 

Att utöka antalet tillgängliganpassade 

naturområden (som är välbesökta). 

 

Säkerställa att det finns minst en 

tillgänglighetsanpassad toalett i det 

naturområde som är markerat som 

tillgänglighetsanpassat. 

2018-2020 
 

Tekniska nämnden och 
Fritids- och 

folkhälsonämnden 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

 

Artikel 16 

Minska våld och övergrepp 

 

 

Syftet är att skapa förebyggande- 

och förbättringsarbete mot våld 

och tvång hos personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 

 

Viktig Intressant Person (VIP) ska fortsätta 

arbeta med att ge utbildning och stöd till 

personer med funktionsnedsättning i Borås.  

 

 

Personal ska få tillgång till stöd, information 

och utbildning för att motverka våld och 

tvång. 

 

 

2018-2020 
 

 

 
 

 
 

 

Sociala omsorgnämnden 
 

 

 
 

 

 

 

Delrapport ska redovisas till Sociala 

omsorgsnämnden varje år i juni och 

december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

  

Syftet är att ge stöd, information 

och utbildning till personer med 

funktionsnedsättning och deras 

familjer samt personal för att 

motverka våld och tvång. 

 
Arbeta förebyggande för en trygg miljö i 

skolan för elever med funktionsnedsättning 

genom att 
- stödja och utbilda elever med 

funktionsnedsättning om sina rättigheter 

- öka kunskap och kompetens hos personalen 
i skolan om elever med funktionsnedsättning 

- sprida information om förebyggande 

arbetet till anhöriga som har barn med 
funktionsnedsättning. 

 

 
 

 
2018-2020 

 
Grundskolenämnden och 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnde
n i samarbete med 

Sociala omsorgnämnden 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 



 

 

 

Artikel 24 

Utbildning  

 

 

Syftet är att säkerställa att 

gymnasieskolornas behov av 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)-

platser tillgodoses. 

 

Sprida information om gymnasiesärskolans 

behov av APL-platser till alla förvaltningar. 
 

 

2018-2020 

 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
(huvudansvar) i samarbete 

med alla nämnder. 

 

Uppföljning ska redovisas till Sociala 

omsorgnämnden varje år i juni och 
december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

 

Artikel 27 

Fler människor i arbete 

 

 

Syftet är att öka möjligheter för 

personer funktionsnedsättningar 

att få ett arbete inom Borås Stad.  

 

 

 

Sprida kunskap om förutsättningarna och 

stöd som finns att få när man anställer 

personer med funktionsnedsättning (minst 5 

utbildningstillfällen) till alla förvaltningar. 

    

 

 

 

2018-2020 

 

Arbetslivnämnden 

(huvudansvar) i samarbete 
med Sociala 

omsorgnämnden och 

Arbetsförmedlingen. 

 

Uppföljning ska redovisas till Sociala 

omsorgnämnden varje år i juni och 
december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 

 

 

Artikel 30 

Öka möjligheterna för en 

aktiv fritid 

 

 

Syftet är att säkerställa att 

personer med 

funktionsnedsättning kan ta del 

av kulturutbudet i samhället.  

 

Utvärdera användandet av tysta rum/miljöer 

på stadsbiblioteket och utreda möjligheter att 

skapa tysta rum/miljöer på andra bibliotek i 

Borås Stad.  

 
 

 

2018-2020 

 

Kulturnämnden  

 

Delrapport ska redovisas till Sociala 

omsorgsnämnden varje år i juni och 

december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 
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Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det 
om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge 
vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter 
som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 januari 2015 är 
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering i 
diskrimineringslagen.

Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och får ett 
reellt inflytande på stadens utveckling, det ska vara lätt för människor att vistas och förflytta 
sig i stadskärnan och andra delar av kommunen. 

Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Kommunen 
ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med näringsliv och 
organisationer. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som 
idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Programmet omfattar alla grupper med funktionsnedsättning.

Borås Stads verksamhet
Borås Stad ska ha hög kvalitet på sina tjänster och sin service som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning.

Borås Stad ska samarbeta med fastighetsägare för att möta framtida behov av bostäder som är 
tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Bemötande är centralt. Ökade kunskaper skapar en medvetenhet om situationer som personer 
med funktionsnedsättning möter och om deras behov. Information ska finnas tillgänglig i 
sådan form som gör det möjligt för alla att förstå.

Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer med funktionsnedsättning när man 
planerar och driver sin verksamhet, samt vid upphandling, så man inte tvingas göra olika 
anpassningar i efterhand. 
En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande 
verksamhetsutveckling. Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt 
beaktas.

Program för ett 
tillgängligt samhälle



Prioriterade områden
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder 
i handlingsplanen

Öka kunskapen om situationen för personer med funktions-
nedsättning (artikel 8)
Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med funktionsnedsättning 
förändra attityder, undanröja fördomar, och underlätta för dem att använda sina demokratiska 
rättigheter. Kunskapen om kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning 
ska ökas.

Öka tillgängligheten (artikel 9)
Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla 
aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard som grund för arbetet. Fram 
tom 2020 ska tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder prioriteras.

Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få stöd, information 
och utbildning för att motverka våld och tvång.

Utbildning för alla (artikel 24)
Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra till skola 
och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars funktionsnedsättning begränsar deras 
möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha 
möjlighet att nå målen. Verksamheterna ska arbeta inkluderande.

Fler människor i arbete (artikel 27)
Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande 
arbete för personer med funktionsnedsättning, och medverka till att de får en meningsfull 
sysselsättning. Kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.

Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)
Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge möjligheter 
för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som andra. Det är angeläget att 
planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån sina behov kan delta i aktiviteter och göra 
bra hälsoval.

4 | program



Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 2017. 
Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder kompletterar programmet. Sociala 
omsorgsnämnden ansvarar  för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker 
i samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till 
Kommunfullmäktige, som ansvarar för fastställande. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor 
inom Borås Stad.
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Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet 

- "Mammor i arbete" 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delredovisning av 

uppdraget ”Mammor i arbete”.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads budget 2018 har fullmäktige beslutat att följande ska gälla 

för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet. 

- Arbetslivsnämnden ska i samverkan med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden starta verksamheten 

”Mammor i arbete” som ska hjälpa utrikesfödda kvinnor som står långt 

från arbete att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

Delredovisning: Uppdraget ”Mammor i arbete” ska genomföras genom att 

Arbetslivsnämnden samverkar med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

och Förskolenämnden. Arbetslivsnämnden har startat grupper inom uppdraget. 

Det rör sig om ett 10-tal mammor i nuläget. Efter bedömning av personernas 

språkkunskaper och behov av sfi kommer Arbetslivsförvaltningen att kontakta 

vuxenutbildningen. Ansvariga i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 

utsetts. 

 

Status för uppdraget: Pågår.  

      

Beslutsunderlag 

1. Utdrag ur Borås Stads budget 2018 

Samverkan 

FSG 2018-04-11 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet 

- Serviceassistentutbildning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delredovisning av 

uppdraget Serviceassistentutbildning.        

Ärendet i sin helhet 

I Borås stads budget 2018 fastslår kommunfullmäktige att följande ska gälla för 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet: 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska starta en 

serviceassistentutbildning inom särvux. Förskolenämnden, Vård- och 

äldrenämnden och Grundskolenämnden ska inventera och rapportera 

till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjligheten att anställa 

de serviceassistentutbildade personerna. 

Delredovisning: Utbildningen har förberetts och planerats. I nuläget kvarstår 

frågetecken kring utbildningens påverkan för målgruppens ekonomi. De elever 

som idag deltar i daglig verksamhet förlorar ersättningen när de börjar studera. 

Även när det gäller anställning av serviceassistentutbildade personer finns 

kvarstående oklarheter som kommer att behöva utredas vidare, då befattningen 

serviceassistent ännu inte finns i Borås Stad.  

 

Status för uppdraget: Pågår. 

Beslutsunderlag 

1. Utdrag ur Borås Stads budget 2018. 

Samverkan 

FSG 2018-04-11 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 





 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-04-24 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00080 1.1.3.1 
 

  

 

Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet 

- Elfordon 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delredovisning av 

uppdraget Elfordon.        

Ärendet i sin helhet 

I Borås Stads budget 2018 fastställer kommunfullmäktige att följande ska gälla 

för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet: 

- Alla förvaltningar som använder bilar eller upphandlar biltransporter 

ska i första hand välja elfordon. Hela den bredd av elfordon som 

marknaden erbjuder – cykel, moped, minibil, bil etc – ska beaktas och 

typ och storlek väljas efter fastställt transportbehov. 

Delredovisning: Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med 

verksamhetscheferna med att följa angivna direktiv i detta uppdrag. 

Status för uppdraget: Pågår. 

Beslutsunderlag 

1. Utdrag ur Borås Stads budget 2018 

Samverkan 

FSG 2018-04-11 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet 

- Avgiftsfri gymnasieskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delredovisning av 

avgiftsfri gymnasieskola.        

Ärendet i sin helhet 

I Borås Stads budget 2018 fastställer kommunfullmäktige att följande ska gälla 

för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet: 

- Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 

Delredovisning: Förutom den kommunala styrningen reglerar skollagen 

avgiftsfriheten i gymnasieskolan.  

Skollagen 15 kap. 17 -18 §§. 

17 § Utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan 

kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna ska hålla sig med 

enstaka egna hjälpmedel. Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas 

ut. 

 

18 §  Trots 17 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en 

obetydlig kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande 

aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett 

läsår förekomma kostnader som ersätts av eleven eller dennes vårdnadshavare 

på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen 

får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. 

 

Kostnader för måltider under studieresa  

Enligt Skolinspektionen intar kostnader för måltider under en studieresa en 

speciell ställning eftersom det är en kostnad som elever och föräldrar står för 

när eleven är hemma. Eleverna bör kunna betala för måltider som de annars 

skulle ha ätit hemma även när de är på studieresa. Oftast handlar det om 

frukost och middag, men för gymnasieelever som i vanliga fall betalar för 

skollunchen, kan även lunchen räknas med. Kostnaden kan variera utifrån 
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vilken mat eleverna får på resan, men eleven ska aldrig behöva betala mer än 

självkostnadspris till skolan. När det gäller studieresor på flera dagar kan det bli 

höga belopp för den enskilde eleven. Det måste huvudmannen och skolan 

överväga innan den bestämmer om en resa.  

Status för uppdraget: Genomfört. 

Beslutsunderlag 

1. Skolinspektionens informationsblad 

2. Utdrag ur Borås Stads budget 2018 

                                

Samverkan 

FSG 2018-04-11 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2018-03-19—2018-04-13 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-03-19—2018-04-13.               

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 
2018-04-17 

 
Sammanträde: 2018-04-24 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-04-10 9922 

 

UPPR Björkängsgymnasiet 7. Statistik - Studieavgång/avbrott från 

nationella program i Borås Stads 

gymnasieskolor per 180331 

2017-00181 

2018-04-09 9919 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22 

§ 44 Kommunikationspolicy 

2017-00188 

2018-04-05 9908 

 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om statsbidrag 

för utbildning som kombineras med 

traineejobb eller tidsbegränsad 

anställning inom hälso- och sjukvård 

och äldreomsorg - beslutsår 2017 

2017-00238 

2018-04-03 9901 

 

IN Skolverket 1. Beslut från Skolverket Statsbidrag för 

behörighetsgivande utbildning för lärare 

i yrkesämnen för 2018 

2018-00055 

2018-04-03 9899 

 

IN Skolverket 1. Beslut från Skolverket Statsbidrag för 

kompetensutveckling av lärare i 

yrkesämnen för 2018 

2018-00056 

2018-04-04 9896 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen - Anmälan 

om elevs skolsituation 

2018-00095 



 
Datum 

2018-04-17 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-03-22 9823 

 

IN Skolinspektionen 2. Information från Skolinspektionen 

angående kvalitetsgranskning av 

nyanlända elevers utbildningsvägar efter 

språkintroduktion 

2018-00063 

2018-03-22 9822 

 

IN Inspektionen för vård 

och omsorg IVO 

Meddelande från Inspektionen för vård 

och omsorg IVO om inspektion och 

begäran om uppgifter 

2018-00089 

 

 

 UPPR  FSG-protokoll 2018-04-11  
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2018-03-27 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2018-03-27.               

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Sammanträde: 2018-04-24 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-03-27 9884 

 

UT Skolinspektionen 8. Expedierad skrivelse till 

Skolinspektionen om kompletterande 

uppgifter efter regelbunden tillsyn i Borås 

kommun 

2016-00151 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 24 april 2018.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 23-26.               

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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