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1. Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2020-02-20 § 22 avseende Nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 (2019-00091 
3.6.7.2). 
 

2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-02-17 § 63 samt bilaga avseende 
Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020 (2020-00042 1.2.4.1). 
 

3. Represenationskommittén: Anmälan av protokollsutdrag 2020-02-18 § 19 avseende 
Ansökan från Fritids- och folkhälsoförvaltningen om värdskap i samband med konferens 
Sverige mot narkotika 27-28 maj 2020 (2019-00154 3.7.1.25). 
 

4. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av Mål- och inriktningsdokument för 2020 
för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden från Västra Götalandsregionen (2020-00055 
3.7.3.2). 
 

5. Kommunstyrelsen: Anmälan av Borås Stads remissyttrande 2020-02-17 över remissen 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland (2020-00041 
1.1.2.1). 
 

6. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av skrivelse 2020-02-18 avseende 
Projektbeskrivning Borås simarena renovering (2020-00058 2.6.1.1). 
 

7. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av minnesanteckningar 2020-02-
18 samt bilaga från Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet (2020-00054 3.7.1.25). 
 

8. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 
2020-03-04 (2020-00044 3.6.7.25). 
 

9. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder februari 2020 (2019-00206 1.2.4.1). 
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§ 22 Dnr KS 2019-00538 1.1.2.1 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020   

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 13 sid B 429)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, att gälla från 2020-03-01 
godkänns.      
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20, § 29 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 
godkänns.  

 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 
2020-03-01 godkänns, med föreslagna förändringar enligt nedan: 

Kommunstyrelsen bedömer att bidrag till etniska föreningar som inte verkar 
inom minoritetslagstiftningen framöver ej ska stödjas med kommunala bidrag, 
då dessa exkluderar människor på grund av etnisk tillhörighet och därmed ej 
följer Borås Stads värdegrund. Det finns även skäl att vidare analysera hur 
bidragen till etniska föreningar utnyttjats, då bland annat avdelningen för 
Centrum för Kunskap och Säkerhet redovisat en rapport som visar att det 
skulle finnas föreningar i Borås utsatta områden som endast är öppna för vissa 
klaner eller en specifik klan, samt att kvinnor är avsaknade i det allmänna 
rummet (exempelvis somaliska föreningen). Vidare visar rapporten även på att 
”Föreningsverksamheten kan exempelvis erhålla föreningsbidrag från bland 
annat kommunen eller andra resurser om verksamheten kan påvisa ett behov 
till det. En återkommande utmaning kommunen har haft är att framväxten av 
denna typ av initiativ har visat tecken på vissa tendenser till att odemokratiska 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

värderingar sprids genom föreningsverksamheten”. Rapporten visar även att 
vissa somaliska föreningar utövar egen rättsskipning. 

Kommunstyrelsen anser att Borås Stad inte ska sponsra till fortsatt utanförskap 
genom skattekollektivets resurser. Det finns även behov av att tydliggöra 
kraven för berättigande av föreningsbidrag, där bidrag enbart ska gå till 
föreningar vars syfte och agerande är förenligt med det demokratiska samhällets 
värderingar. 

Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag, med vissa 
justeringar, och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 
bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 
reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 
nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 
innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 
verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 
förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga och vilka förändringar som gjorts inkluderat 
inkomna remisser. 

Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med uppdrag, som ska redovisas till nämnden senast den 31 mars 2020. 
Bland annat att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar 
som i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta bra 
och godtagbara lösningar för respektive förening. Kommunstyrelsen vill i det 
sammanhanget understryka att arbetet med att bryta äldres och funktions-
hindrades ofrivilliga ensamhet är ett högt prioriterat område. Därmed utgår 
Kommunstyrelsen från att de träffpunkter som idag drivs i föreningsregi i 
stadsdelar och i orter ges förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. 

Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag och föreslår 
Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01. 
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Stöd till politiska ungdomsorganisationer ska ske enligt partiöverenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Beslut Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Skrivelse Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

4. Bilagorna 1-5  

 

Yrkanden 
Magnus Sjödahl (KD), Ida Legnemark (V), Cecilia Andersson (C), Annette 
Carlson (M), Kjell Hjalmarsson (MP), Sead Omerovic (S) och Anne-Marie 
Ekström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.  
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 
 

Omröstningsresultat  
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 7. 
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§ 63 Dnr KS 2019-00037 1.2.4.1 

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 

Nämndbudget 2020 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna. 
 
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan: 
Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 miljoner kronor och 
Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 miljoner kronor som 
effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 
lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att 
det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 
 
Här ingår också omfördelning med 1,3 miljoner kronor avseende två 
placeringar på vård- och omsorgsboende som flyttas från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret 
för samtliga placeringar på vård- och omsorgsboende. 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.          
 

Sammanfattning av ärendet 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett 
godkännande av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande 
grundfunktion har nämndbudgeten successivt byggts ut till att beskriva 
kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året. 
Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära utfallet från det 
föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har ”ryggsäckar” med 
sig in i det nya året.  
 
I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att ev. få 
ianspråktaga ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband 
med behandlingen av årsredovisningen 
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För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som 
Kommunfullmäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de 
speciella uppdrag som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär 
en avstämning hur nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av 
Kommunfullmäktige fastställda målvärdena och en plan/redovisning hur man 
kommer att genomföra uppdragen och om detta kan ske inom budgetåret eller 
om mer tid behövs. 

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse Nämndbudget 2020   

 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att 
Kommunstyrelsen beslutar: Nämndbudget 2020 godkänns med de i ärendet 
angivna förutsättningarna. 
 
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan: 
Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 mnkr och 
Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 mnkr som effekt av 
särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 
lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att 
det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 
 
Här ingår också omfördelning med 1,3 mnkr avseende två placeringar på vård- 
och omsorgsboende som flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för samtliga placeringar på 
vård- och omsorgsboende 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Nämndbudget 2020 
godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna med undantag för 
Lokalförsörjningsnämndens budget.  
 
Kommunstyrelsen rekommenderar Lokalförsörjningsnämnden att revidera sin 
budget för 2020 samt skyndsamt vidta åtgärder utifrån anmärkningarna i bilaga 
1, Nämndbudget 2020. Reviderad budget ska översändas till Kommunstyrelsen 
för godkännande.   
 
Kommunstyrelsen beslutar tillskriva Kommunfullmäktige med begäran om att 
avsluta Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag om tillhandahålla 
avgiftsfria busskort till elever med närmare avstånd än 6 km till skolan.   
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan:  
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Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 mnkr och 
Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 mnkr som effekt av 
särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 
lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att 
det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet.  

 

Här ingår också omfördelning med 1,3 mnkr avseende två placeringar på vård- 
och omsorgsboende som flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för samtliga placeringar på 
vård- och omsorgsboende, se bilaga. 

 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 

 

Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av  Ylva Lengberg (S), Mohamed Farah (S), Anna 
Svalander (L), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson 
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD),  Oliver Öberg (M) och 
Annette Carlson (M). 
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Nämndbudget 2020 
 

Ekonomiskt styrdokument 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande 
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges bud-
getbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten 
successivt byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska 
förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det prelimi-
nära utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har 
”ryggsäckar” med sig in i det nya året.  
 
I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att ev. få ianspråktaga 
ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband med behand-
lingen av årsredovisningen 
 
För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som Kommunfull-
mäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella uppdrag 
som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär en avstämning hur 
nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av Kommunfullmäktige fast-
ställda målvärdena och en plan/redovisning hur man kommer att genomföra upp-
dragen och om detta kan ske inom budgetåret eller om mer tid behövs. 
 

Förutsättning för nämnderna 2020 
 
Nämndernas preliminära resultat 2019 
I Kommunfullmäktiges Budget för 2019 beräknades nämndernas nettokostnader 
kunna öka med 4,0 % jämfört med budget 2018. Kommunen som helhet kunde 
lägga ett resultat på 80 mnkr vilket är under det finansiella målet på 2-3% av skat-
teintäkter- och generella statsbidrag. Resultatet är präglat av konjunkturläget med 
en svagare utveckling av skatteunderlaget som ger ett lägre verksamhetsutrymme. 
Nämnderna fick i samband med antagandet av budgeten 2019 ett effektivise-
ringskrav på 1,0% fördelat över åren 2019-2020. 
 
Nämndernas preliminära resultat för 2019 innebär ett mycket stort underskott på i 
storleksordningen -120 (-67) mnkr. Detta är en klar försämring jämfört med förra 
årets utfall och ej tillfredsställande i en period med snävare marginaler. Det kan 
konstateras att nämnderna kunnat öka sina nettokostnader med 4,8 % under 2019 
jämfört med verkligt högt utfall 2018. Nivån måste ned avsevärt de kommande 
åren då skatteunderlaget kommer att ligga på en lägre nivå. 
 
För 2020 har de ekonomiska grundförutsättningarna präglat en budgeterad resul-
tatnivå som är i nivå med förra året. Ett resultat på 80 mnkr har fått accepterats för 
att ge rimliga verksamhetsförutsättningar. Jämfört med Budget 2019 har nämn-
derna sammantaget fått ett utökat ekonomiskt utrymme med 4,0 (4,0)%. Margina-
lerna är således små givet ett utgångsläge med stor nämndunderskott så det är av 
stor vikt att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet under givna ekono-
miska ramar. Nämndernas Kommunbidrag förslås i det här läget att ökas med 6,0 
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mnkr som effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genom-
förd lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär 
att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 
 
Den svenska konjunkturen har passerat toppen. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR beräknar i sin senaste rapport i december 
att skatteunderlaget kommer att växa med låga 2,6 % under 2020 att jämföras med 
3,3 % under 2019 och 3,7 % i utfall 2018. Prognosen för 2020 visar fortsatt in-
bromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten av skatteunderla-
get. Orsaken är främst en minskning av antalet arbetade timmar. Därutöver hålls 
skatteunderlaget även detta år tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare 
en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompen-
sation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Kalkylen för år 
2021–2023 bygger på att en konjunkturell återhämtning sker 2021 och att svensk 
ekonomi från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att anta-
let arbetade timmar åter stiger och att löneökningstakten tilltar något. Skatteunder-
lagstillväxten närmar sig därmed ett historiskt genomsnitt. Eftersom det inte finns 
några förslag om regeländringar efter 2020 sammanfaller den underliggande ök-
ningstakten med den faktiska.  

 
Tidigare prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020 – ”två svaga år” i ter-
mer av tillväxt står sig. Även om det dröjer innan 2019 fullt ut går att summeras. 
Under årets tre första kvartal har BNP-tillväxten landat på 1,3 procent (genom-
snittlig årlig tillväxttakt), ungefär i linje med SKR:s prognoser. Aktuell prognos för 
helåret 2019 landar på 1,2 procent. Detta ses som en rätt ”normal” nedväxling i 
tillväxt vid en högkonjunktur. Konjunkturen fortsätter därmed att försvagas och 
mot slutet av 2020 nås ett läge som kan beskrivas som ”mild lågkonjunktur” 
 
Trots vad som möjligen kan vara ”små ljusglimtar” i Brexit-frågan respektive han-
delskonflikten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring dessa (och andra) 
geopolitiska frågor. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen 
är svårt att se i närtid. Förväntan är en fortsatt försvagning av den svenska kronan, 
och i en miljö av fortsatt låg global BNP- och handelstillväxt 2020, räknar SKR 
med betydligt tuffare tider för svenska exportnäringar. En betydligt svagare svensk 
utrikeshandel beräknas därför för nästa år. En svag trend för näringslivets investe-
ringar bedöms också nästa år. Bostadsbyggandet beräknas 2020 falla något ytterli-
gare men merparten av nedgången ser vi nu som avklarad. Sammanfattningsvis be-
döms varken exporten eller investeringar kunna ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt 
nästa år. 
 
För Borås Stads del är utmaning den demografiska utvecklingen som innebär ökat 
tryck på våra verksamheter och en investeringsnivå som måste inrymmas i våra fi-
nansiella mål. En lägre utveckling av skatteunderlaget påverkar givetvis också. Det 
ekonomiska utrymmet där nämnderna fått utökade resurser med 4,0 (4,0) % är lika 
som förra året. Ingångsläget 2020 för en del nämnder är ansträngt med anledning 
av utfallet 2019. Åtgärdsplaner för att komma tillrätta med obalanser måste ge-
nomföras så fort som möjligt för att få ut effekt tidigt under 2020. Buffertar och 
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reserver ute på nämnderna som sammantaget uppgår till 1,0 % av Kommunbidra-
gen skall hållas intakta i början på året för att ha beredskap inför oförutsedda hä-
delser. 
 

Avstämning av den centrala ekonomin 
 

 
 

Nettokostnader 

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2020 beräknas nettokostna-
derna i det här läget vara oförändrade vilket bl.a. beror på att inga nämnder begär 
att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2020. Då nämn-
dernas årsredovisningar för 2019 ännu inte är klara är det sannolikt att några 
nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen av 
nämndernas årsredovisningar.  
 
Inom nämndernas nettokostnader har buffertar på 63 mnkr avsatts motsvarande 
1,0 % av nämndernas totala kommunbidrag. Detta kan ses som en viktig förutsätt-
ning till budgetföljsamhet under 2020. Uppföljningen per februari får bli en första 
indikation. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 285 mnkr under 2020 mnkr vilket 
är oförändrat jämfört med Kommunfullmäktiges budget. Prognosen för 2019 års 
investeringar är ca 615 mnkr och är då i nivå med vad som tidigare rapporterats. 
 

Resultaträkning

Budget 2020;2

Bokslut KF-Budget KF-Budget Budget Avvikelse

2018 2019 2020 2020;2 KF-budget

Nettokostnader -6057,4 -6129,1 -6343,7 -6343,7 0,0

Avskrivningar -227,2 -240,0 -285,0 -285,0 0,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6284,7 -6369,1 -6628,7 -6628,7 0,0

Skatteintäkter 4948,8 5156,3 5306,5 5320,1 13,6

Generella statsbidrag mm 1276,3 1262,8 1372,2 1350,5 -21,7

Finansnetto 90,8 30,0 30,0 30,0 0,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER

OCH FINANSNETTO 31,3 80,0 80,0 71,9 -8,1

Realisationsvinster från markförsäljning 286,6 0,0 0,0 10,0 10,0

KOMMUNENS RESULTAT 317,9 80,0 80,0 81,9 1,9

Ökning verksamhetens nettokostnader 5,5% 1,3% 4,1% 4,1%

därav nämnderna 6,8% 4,0% 4,0% 4,1%

Ökning skatte- och bidragsintäkter 2,8% 3,1% 4,0% 3,9%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 5,1 1,2 1,2 1,2

Nettoinvesteringar 821 600 650 600

Självfinansiering av investeringarna 66% 53% 56% 61%
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Slutligt utfall för investeringarna 2019 och avskrivningsnivån 2020 fastställs i sam-
band med årsredovisning 2019.  
 
Skatteunderlaget 
Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2020 beräknas skatter- och 
generella statsbidrag mm sammantaget bli ca -8 mnkr lägre trots ett något bättre 
utfall för skatteunderlaget för både 2019 och 2020. Anledningen är ett lägre utfall 
för befolkningstillväxten under 2019 är än tidigare beräknats. Differensen är -153 
personer Årstakten ligger nu på ca 900 personer per 1 nov 2019. Slutligt utfall för 
kalenderåret 2019 är ännu inte publicerat. Kostnadsutjämningen beräknas i den 
senaste revideringen bli ca -6  mnkr lägre. Övriga delar inom rubriken generella 
statsbidrag mm såsom  LSS-utjämningen och Fastighetsavgiften förväntas avvika 
endast marginellt. 
 
Kommunstyrelsen noterar att regeringen i vårändringsbudgeten 2020 avser att 
lägga fram ett förslag om att öka de generella statsbidragen till kommunsektorn 
med 3,5 mdr. För Borås del skulle det innebära ett tillskott på ca 38 mnkr. Detta är 
inte medräknat i denna rapport.  
 
Finansnettot 
Finansnettot har haft en positiv utveckling under än längre tid och bidrar till att ge 
verksamheterna ett ökat ekonomiskt utrymme dock på en lägre nivå de senaste 
åren p.g.a. en låg räntenivå. För 2020 beräknas finansnettot till 30 mnkr. Finans-
nettot kan hållas på en relativt hög nivå trots låg ränta bl.a. tack vare en ökande ut-
låningsnivå inom koncernen vilket ger en högre internbanksmarginal. 
 
Reavinster 

Realisationsvinster från markförsäljningar och tomträtter lyfts in i resultaträk-
ningen med 10,0 mnkr  i detta skede. Av erfarenhet kommer det att inbringa mer 
under resten av året. Detta rapporteras i kommande delårsrapporter.  
 
Resultatet 
Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad på 
82 mnkr. Resultatet för 2020 beräknas då uppgå till 1,2 % av skatteintäkter- och 
generella statsbidrag och är under Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda mål 
för god ekonomisk hushållning.  
 
Investeringar 
Vad gäller investeringarna görs bedömningen att ca 175 mnkr förs över till 2020 
års investeringsbudget från 2019. Läggs detta till de av KF beslutade nya investe-
ringsprojekt 2020 på 537 mnkr innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca 
715 mnkr. En rimlig bedömning är att ca 600 mnkr kommer att förbrukas under år 
2020 vilket då innebär att 61 % av investeringarna kan självfinansieras enligt de 
förutsättningarna som anges i nämndbudgeten. Vårt långsiktiga mål är att 80 % av 
investeringarna ska vara självfinansierade. 
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Nämndbudgetförslagen 
 

 
 

 
 
Kommentarer till nämndbudgetförslagen 
Av bifogade tabeller framgår de av Kommunstyrelsen godkända nämndbudge-
terna. Nedan görs kommentarer till de nämnder vars förslag avviker från Kom-
munfullmäktiges budget eller behöver kommenteras av andra skäl. 
 
Stadsrevisionen 

Intäkterna ökar på grund av nya avtal med Sjuhärads kommunalförbund och 
SÄRF, som i praktiken innebär att Revisionskontoret genomför räkenskapsrevis-
ionen av kommunalförbunden.  
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens budget delas in i två olika ramar; Stadsledningskansliet och 
Kommungemensamt. Stadsledningskansliet får en budgetram om 126,6 mnkr efter 
att justeringar har gjorts avseende bl.a. decentralisering av den pedagogiska Be-
manningspoolen, intensivare arbete med beslutsstödsystem och digitalisering samt 
ökade insatser för återbruk och koldioxidbudget. Den kommungemensamma ra-
men uppgår 2020 till 123,1 mnkr och inkluderar bl.a. kostnader till SÄRF, Västtra-
fik och SKR. 

Driftredovisning 2020, tkr
Budget 2020;2

Nämnd/budgetram Ingående Budget 2020                  Tillägg KF/KS

ack resultat Beslut KF Förändring Ny KF-Budget

Kommunfullmäktige 0 15 400 15 400

Stadsrevisionen 1 033 6 000 6 000

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 5 000 126 600 126 600

 -kommungemensamt 0 123 050 123 050

Valnämnden 0 1 000 1 000

Överförmyndarnämnden 0 8 850 8 850

Lokalförsörjningsnämnden -41 315 32 350 32 350

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 343 215 300 215 300

 -föreningsbidrag 0 43 650 43 650

Servicenämnden 34 988 -7 000 -7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 21 450 21 450

Tekniska nämnden

 -väghållning, parker mm 21 608 152 650 152 650

 -persontransporter 0 76 200 76 200

Miljö- och konsumentnämnden -594 27 400 27 400

Kulturnämnden 1 275 185 400 185 400

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd 19 434 544 400 544 400

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 237 550

Sociala omsorgsnämnden -5 415 689 200 689 200

Förskolenämnd -1 526 782 550 4 500 787 050

Grundskolenämnd 16 273 1 510 800 1 500 1 512 300

Individ-och familjeomsorgsnämnd -15 306 600 -1 300 305 300

Vård- och äldrenämnd 62 084 1 396 400 1 300 1 397 700

Summa 139 457 6 495 800 6 000 6 501 802
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Lokalförsörjningsnämnden 
Nämnden redovisar för 2019 ett underskott på ca -32 mnkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. De ekonomiska rapporterna har gradvis försämrats varje månad. 
Exempelvis har nämndens resultat försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den 
ekonomiska rapporten efter november månad. Kommunstyrelsen noterade i tertial 
2 att Lokalförsörjningsnämnden godkände en budgetprognos med en årsavvikelse 
på -16,5 mnkr och att det inte framgick om nämnden hade för avsikt att besluta 
om en åtgärdsplan eller andra korrigerande åtgärder med anledning av det progno-
stiserade underskottet.  
 
I Lokalförsörjningsnämndens budget finns avsatt en resultatutjämningspost på 3,2 
mnkr vilket har samma betydelse som ett budgeterat underskott. Nämnden anger 
att en av orsakerna till den avsatta resultatutjämningsposten är att internhyrornas 
kostnadsuppräkning inte motsvarar den realistiska kostnadsutvecklingen. Trots 
detta budgeterar nämnden att internhyressystemet ska generera ett överskott. 
Lokalförsörjningsnämnden uppger även att kostnader för lokalbanken och ej ut-
hyrningsbara lokaler i nuläget beräknas till 20 mnkr men har avsatt 3 mnkr i bud-
get. I budgeten finns ett flertal motsägelsefulla uppgifter avseende vad som anges i 
texten jämfört med angivna sifferuppgifter. Investeringsbudgeten för 2020 över-
ensstämmer inte med KFs investeringsbudget. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att nämnden inte kommer att uppnå ett resultat i ba-
lans 2020. Bedömningen görs med anledning av nämndens ekonomiska resultat 
2019, uppgifter i budget 2020 samt att nämnden inte bedöms ha tillräcklig ekono-
misk kontroll. Kommunstyrelsen förväntar sig att nämnden prioriterar att vidta åt-
gärder för att uppnå en bättre ekonomisk kontroll samt att en åtgärdsplan antas av 
nämnden snarast. Centrala medel finns avsatt för vakanser inom äldreomsorgsfas-
tigheter och sociala boenden samt för Kyllared. 
 
Servicenämnden 

Servicenämnden erhöll, liksom förra året, ett resultatkrav på 7,0 mnkr i Kommun-
fullmäktiges budget för 2020. Nämndens prel. resultat för 2019 uppgår till 6,5 
mnkr och är då nästan i nivå med ställt resultatkrav. Kommunstyrelsen bedömer 
att nämnden har goda möjligheter att uppnå årets resultatkrav bland annat genom 
en förmodad fortsatt god efterfrågan inom framförallt entreprenadverksamheten. 
Resultatkravet ska inte finansieras genom att Servicekontorets tjänster blir dyrare 
för Borås Stads övriga förvaltningar eller bolag utan istället som resultat av effekti-
viseringar av nuvarande arbetssätt och former tillsammans med en god orderin-
gång. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämnden anger att de pågående investeringarna på Borås Arena som genomförs 
av Borås Arena AB kommer att innebära högre hyreskostnader för Fritids- och 
folkhälsonämnden. Arbetet med ombyggnationer och renoveringsarbeten har star-
tat och planeras vara färdiga till säsongsstarten 2020 vilket innebär en högre belast-
ning på nämndens driftbudget. När detta klarnar och i takt med de åtgärder som 
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genomförs, så kommer nämnden att återkomma till Kommunstyrelsen om en re-
dovisning av de kommande hyreskostnaderna. Kommunfullmäktige har i Budget 
2020 avsatt 5,0 mnkr centralt för detta.  
 
Kommunstyrelsen noterar att Fritids- och folkhälsonämnden ännu inte har avsatt 
någon buffert inom sitt kommunbidrag. Att ha en oförbrukad del av sitt kommun-
bidrag intakt när ett nytt år börjar är en förutsättning för att kunna möta oförut-
sedda händelser i verksamheten utan att redovisa ekonomiska underskott eller be-
höva vidta åtgärder för att komma i balans. Kommunstyrelsen noterar att nämn-
den har för avsikt att ta fram effektiviseringar motsvarande den buffert på 1% som 
Kommunfullmäktige har beslutat om. Detta kommer att behandlas på nämndens 
sammanträde i februari alternativt mars 2020. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutade utöver Kommunstyrelsens förslag till budget 2020 
att minska Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag med 3,0 mnkr kronor i 
syfte att förstärka Grundskolenämnden och Förskolenämnden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anger att effekten av det lägre kommunbidraget bland 
annat kommer att ge längre handläggningstider av detaljplaner, minskad tillgänglig-
het och service, bristande ajourhållning av kartdatabasen, med mera. Kommunsty-
relsen kan konstatera att Samhällsbyggnadsnämnden under ett antal år befunnit sig 
i en stark byggkonjunktur och därigenom kunnat prestera bra ekonomiska resultat. 
Konjunkturen ser nu ut att mattas av något men behoven och efterfrågan på bo-
städer och verksamhetsytor är fortsatt relativt god. Kommunstyrelsens förhopp-
ning är att nämnden, trots ett lägre kommunbidrag, även fortsättningsvis kommer 
att ha bra service gentemot sina kunder. 
 
Tekniska nämnden 

Utfallet för Persontransporter 2019 blev 75,9 (72,0) mnkr att jämföras med Kom-
munfullmäktiges budget för 2019 på 68,8 mnkr, dvs ett underskott med -7,1 mnkr. 
Helårskostnaden för 2019 ökade med 5,4 (5,8 )% jämfört med 2018 främst bero-
ende på ökning av antalet resor. Med anledning av de senaste årens strukturella un-
derskott inom verksamheten förstärktes budgeten med 5,0 mnkr utöver den ordi-
narie ramuppräkningen 2020. Total budget uppgår nu till 76,2 mnkr vilket då är i 
nivå med utfall 2019. 
 
Inom Väghållningsramen kan Kommunstyrelsen konstatera att vinterväghållning-
ens kostnader under 2019 blev 25,9 (33,0) mnkr jämfört med budgeterade 25,8 
mnkr. För 2020 är budgeten oförändrat 25,8 mnkr. 
 
 
Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens budget förstärktes med 1,0 mnkr utöver ram 
2020 avseende miljöutredare för klimatanpassning och förorenade områden. 
Nämnden redovisar i sitt nämndbudgetförslag att de hade äskat 3,1 mnkr och dif-
ferensen medför enligt nämnden att det kommer ske bortprioritering av viss tillsyn 
och kontroll av rökfria miljöer enligt ny tobakslag. Kommunstyrelsen bedömer att 
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nämndens läge inför 2020 genom det utökade kommunbidraget på 1,0 mnkr och 
2019 års positiva utfall att det finns goda förutsättningar till en budget i balans. 
Kommunstyrelsen förutsätter också att Miljö- och konsumentnämnden inom 
givna resurser utför den lagstadgade verksamhet som åligger nämnden.  
  
Kulturnämnden 
Kulturnämndens kommunbidrag 2020 har utökats med 2,3 mnkr utöver ordinarie 
ramuppräkning för att upprätthålla och förstärka kvaliteten inom biblioteksverk-
samheten och Konstmuseet. Nämnden har fördelat detta med 1,3 mnkr till Biblio-
teken i Borås och 1,0 mnkr till Konstmuseet. Nämnden bedömer att tillskottet in-
nebär att biblioteksverksamheten kan fortsätta på samma nivå som under 2019. 
Kommunbidraget har också höjts med 9,3 mnkr med anledning av att budgeten 
för skolbiblioteksverksamheten flyttas till Kulturnämnden från Grundskolenämn-
den.  

 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden redovisar ett underskott 2019 med ca -4 mnkr. Nämnden har 
antagit en åtgärdsplan. Förutsättningar för att uppnå en budget i balans under 2020 
beror på vilka effekter som uppnås under 2020 eftersom åtgärdsplanen inte når full 
effekt förrän under 2021. Nämnden ska följa kostnadsutvecklingen noggrant och 
vid behov vidta ytterligare åtgärder. 
 
Förskolenämnden ser ett behov av expansion och omväxling från tidigare mindre 
bra lokallösningar. Nämnden har ett ekonomiskt helhetsansvar för sin verksamhet 
vilket innebär att göra prioriteringar. Nämnden ska i sin lokalbehovsplan ange be-
hovet av kapacitetsutbyggnad och göra avvägningar vilken kvalitetsnivå och hur 
ändamålsenliga lokaler som behövs med hänsyn taget till hur det påverkar exem-
pelvis personaltätheten och barngruppernas storlek.  

Nämnden tilldelades 54 mnkr i riktat statsbidrag till minskade barngrupper för 

läsåret 19/20. Föregående läsår uppgick statsbidraget 33 mnkr. Att riktade statsbi-

drag utgör en relativt stor andel av det ekonomiska utrymmet samt att det kan vari-

era mellan åren innebär en osäkerhet och svårigheter med långsiktig planering för 

nämnden. Förskolenämndens kommunbidrag föreslås öka med 4,5 mnkr som ef-

fekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd lönekart-

läggning. 

 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden redovisar ett överskott 2019 med ca 8 mnkr. Nämndens re-
sultat har försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den ekonomiska rapporten ef-
ter november månad. Grundskolenämnden bedöms ha goda förutsättningar för att 
uppnå en budget i balans år 2020.  

Grundskolenämnden ser ett behov av om-, till- och nybyggnationer av Borås stads 

skolor eftersom den demografiska utvecklingen medför ett utökat lokalbehov. 

Nämnden har ett ekonomiskt helhetsansvar för sin verksamhet vilket innebär att 
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göra prioriteringar. Nämnden ska i sin lokalbehovsplan ange behovet av kapaci-

tetsutbyggnad och göra avvägningar vilken kvalitetsnivå och hur ändamålsenliga 

lokaler som behövs men med hänsyn taget till hur det påverkar exempelvis perso-

naltätheten. Grundskolenämndens kommunbidrag föreslås öka med 1,5 mnkr som 

effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd löne-

kartläggning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott 2019 med -16 
mnkr. Underskottet har uppstått inom gymnasieverksamheten. För att uppnå ett 
resultat i balans 2020 behöver nämnden genomföra åtgärder. Nämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Kommunstyrelsen förväntar sig 
att åtgärdsplanen antas av nämnden snarast för att uppnå avsedd helårseffekt. 
Nämnden ska följa kostnadsutvecklingen noggrant och vid behov vidta ytterligare 
åtgärder.  
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden redovisar positivt resultat för 2019 med 5,2 mnkr vilket ger 
nämnden goda förutsättningar för en budget i balans även 2020. Nettokostnaderna 
för försörjningsstödet 2019 uppgick till 52,5 mnkr vilket är 3,3 mnkr lägre än 2018 
och hela 56 mnkr lägre än 2010. Räknas kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser 
med ökar den totala nivån med två mnkr jämfört med 2018.  
 
För 2020 har nämnden budgeterat försörjningsstödet till 53,0 mnkr. Att försörj-
ningsstödet ska fortsätta att sjunka i samma takt som under den senaste tioårspe-
rioden är inte troligt med tanke på den relativt låga nivå som Borås Stad redan be-
finner sig på och en förmodat lägre konjunkturnivå framöver.  
 
Sociala omsorgsnämnden 
Med ett negativt resultat 2019 på preliminärt -21,1 mnkr har nämnden ett svårt in-
gångsläge inför 2020. Nämnden kommer att besluta om en åtgärdsplan för att 
komma i ekonomisk balans.  
 
Sociala omsorgsnämnden fick i budget 2020 ett extra tillskott på 18,5 mnkr varav 
11,5 mnkr avsåg allmän förstärkning för att komma tillrätta med ett strukturellt un-
derskott i nämndens grunduppdrag. Inom verksamheten personlig assistans är 
kommunen ansvarig för hela kostnaden när de grundläggande behoven understiger 
20 timmar per vecka. Försäkringskassan gör sedan 2016 en ny bedömning av vad 
som ingår i de grundläggande behoven. Denna nya tolkning innebär att fler ären-
den gällande personlig assistans förs över från Försäkringskassan till kommunen, 
den sk ”övervältringseffekten”. Antalet timmar med personlig assistans enligt LSS 
ökade från ca 8 000 i månaden under 2016 till ca 14 400 per månad under 2019. 
Nämnden har en fortlöpande dialog med Kommunstyrelsen för att hantera frågan. 
  
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom överförmyndarverk-
samheten enligt gällande lagstiftning. 2018 trädde den nya förvaltningslagen i kraft 
vilket för Överförmyndarnämnden innebar ökade krav på handläggningstider. 
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Trenden med ökat antal inkommande ärenden inom gruppen godman- och förval-
tarskap fortsätter. Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -1,8 mnkr 
för 2019 främst beroende på höga arvoden och ersättningar till ställföreträdare, det 
vill säga gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden fick i budget 2020 ett 
extra tillskott i kommunbidraget med 2,0 mnkr för att komma tillrätta med struk-
turellt underskott i grunduppdraget.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämnden redovisar ett negativt resultat för 2019 med -22,1 mnkr, en stor försäm-
ring jämfört med prognosen i november som var på -16 mnkr. Underskottet finns 
främst inom barn- och ungdomsvården. Åtgärder pågår för att minska underskot-
tet genom rätt matchat stöd, samarbetsmodeller mellan myndighet och öppenvård, 
där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att möjliggöra interna al-
ternativ. Individ- och familjeomsorgsnämnden har endast besparingsåtgärder mot-
svarande 2,3 mnkr i budget 2020. Nämnden behöver under 2020 ta fram ytterli-
gare åtgärder för att nå en ekonomi i balans. 
 
I budget 2020 fick nämnden ett extra tillskott på 12,3 mnkr, varav 5,8 mnkr avsåg 
strukturellt underskott i grunduppdraget. I samband med att Kommunstyrelsen 
godkänner nämndbudgeten görs en justering av kommunbidraget. Två placeringar 
på vård- och omsorgsboende, motsvarande 1,3 mnkr, flyttas från Individ- och fa-
miljeomsorgsnämnden till Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för 
samtliga placeringar på vård- och omsorgsboende. 
 
Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens resultat för 2019 är 12,1 mnkr, vilket ligger i nivå med 
de prognoser som nämnden lämnat. Detta innebär att Vård- och äldrenämnden 
har goda förutsättningar för en ekonomi i balans 2020. 
 
I budget 2020 har Vård och äldrenämndens ram förutom sedvanliga volymök-
ningar fått ett extra tillskott på 6,5 mnkr för att få igång ett arbete med att anställa 
unga, framtidens vårdinformationsmiljö och kompensation för höjd ersättning till 
privata utförare av hemtjänst enligt LOV. I beslut om nämndbudget kommer yt-
terligare 1,3 mnkr att omfördelas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden med anledning av flyttat ansvar för två placeringar på 
vård- och omsorgsboende. 
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Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag 

 
Nämnderna har i sina budgetar för 2020 fattat beslut om målvärde för Kommunfullmäktiges indikatorer 
samt fattat beslut om hur nämnden ska genomföra Kommunfullmäktiges uppdrag. I detta avsnitt redovi-
sas nämndernas beslut uppdelat på Borås Stads visions strategiska målområden. 
De uppgifter som redovisas i tabellerna med Kommunfullmäktiges indikatorer är Utfall 2018, Utfall 2019, 
Kommunfullmäktiges budget 2020 samt Nämndbudget 2020. Med utfall 2019 avses senaste mät-tillfälle 
under 2019. Uppgifterna i dessa tabeller avser kommunen i sin helhet. Under varje målområde redovisas 
också Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt hur nämnden ska genomföra uppdraget. 
 

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 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 da-
gar (medelvärde) 

17 17 15 15 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder 221 221 230 230 

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstperso-
nalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna 
åsikter och önskemål, %. 

83 84 92 92 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt 
att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %. 

81 81 90 90 

Antal gästnätter i Borås 216 616 220 714 221 000 221 000 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

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

Koncerninköp kommer under första halvan av 
2020 tillsammans med berörda verksamheter 
genomföra utredningen. Arbetet beräknas på-
börja i januari 2020. 

Kommunstyrelsen 

Behovet av renovering och tillgänglighetsan-
passning av Kommunfullmäktiges sessions-
sal ska utredas. 

Koncerninköp kommer under första halvan av 
2020 tillsammans med berörda verksamheter 
genomföra utredningen. Arbetet beräknas på-
börja i januari 2020. 

Lokalförsörjningsnämnden 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utre-
das. 

Initialt kommer en kartläggning av området 
Göta genomföras där statistiskt faktaunderlag 
och erfarenheter från verksamheterna ska tas 
tillvara. Kartläggningen görs för att säker-
ställa medborgarfokuset och ge ett kunskaps-
underlag kring vilka behov som finns i områ-
det. Efter kartläggningen ska berörda förvalt-
ningar involveras för att utreda möjliga drifts-
former och kostnader för en mötesplats. 

Fritids- och folkhälso-
nämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Förstudie ska genomföras när det gäller loka-
lisering av ny ishall och möjlighet till alternativ 
driftsform prövas. 

Tillsammans med Lokalförsörjningsförvalt-
ningen, strategisk samhällsplanering samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utreds olika 
platser att förlägga en ny ishall på. Målsätt-
ningen är att arbetet ska vara färdigt senast 
maj månads utgång, där förutsättningen är att 
vi antingen hittar en ändamålsenlig lokal, eller 
en tomt att bygga på. Ett arbete pågår också 
tillsammans med berörda föreningar att ut-
reda ett alternativ med en annorlunda drifts-
form. 

Fritids- och folkhälso- 
nämnden 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att 
skapa ett ”Art Center” – ett konstens skylt-
fönster. Utredningen ska belysa hur olika 
konstformer kan användas, till exempel Lars 
Thunbjörks fotosamling, och hur man kan 
möjliggöra för möten mellan boråsare. 

En utredning kommer göras under året. Kulturnämnden 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i 
nära samverkan med Vård- och äldrenämn-
den utreda möjligheterna att inom ramen för 
vård och omsorgsboende inrätta särskilda av-
delningar för personer inom LSS.  

Som uppdraget är formulerat i dagsläget så 
strider det mot gällande lagstiftning. För att 
kunna utreda intentionerna med uppdraget 
behövs vidare dialog med uppdragsgivare. 

Sociala omsorgsnämnden  

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att er-
bjuda anhörigstöd till barn och unga som tar 
ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, sys-
kon eller andra i sin närhet. 

Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulen-
ter ser att det finns ett stort behov hos barn 
att få stöd och avlastning utöver det som 
samhället erbjuder, t.ex. genom skolhälsovår-
den. För att kunna erbjuda anhörigstöd till 
barn krävs dock förstärkta resurser för anhö-
rigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad 
gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, 
behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt 
andra organisationer. Detta inryms inte i de 
tjänster som idag utför anhörigstöd.  
 
Då inga extra resurser har tilldelats nämnden 
för att genomföra det utökade uppdraget, får 
ev. extra kostnader finansieras av den ge-
mensamma bufferten. 

Vård- och äldrenämnden 

 

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. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

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

96 96 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%) 

74 81 97 97 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

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

80 80 90 90 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 222 220 222 222 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 
4-9, %. 

87 87 100 100 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, 
%. 

95 95 100 100 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yr-
kesexamen, %. 

93 93 95 95 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med för-
sörjningsstöd; %. 

98 99 99 99 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Samordningsansvar för arbetet med att mot-
verka psykisk ohälsa hos barn och unga ska 
fastställas. 

Till att börja med tillsammans med berörda för-
valtningar göra en kartläggning av hur nuläget 
ser ut idag, när det gäller insatser och samver-
kan. Därefter, utifrån kartläggningen, analy-
sera och ta fram förslag var samordningsan-
svaret bör ligga. 

Kommunstyrelsen 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att samhällsin-
troduktion erbjuds på alla familjecentraler. 

Under 2020 avser familjecentralerna att inven-
tera besökares önskemål kring tider och kur-
sernas omfattning. Förskolenämnden ansvarar 
för samordningen av familjecentralerna och de 
öppna förskolorna. Arbetslivsnämnden ansva-
rar för kursernas genomförande samt innehåll. 
I samverkan med familjecentralerna kan Ar-
betslivsnämnden genomföra kurser i de lokaler 
som Förskolenämnden tillhandahåller. (För-
skolenämnden) 
 
Arbetslivsnämnden ska tillsammans med För-
skolenämnden erbjuda nyanlända samhällsori-
entering på familjecentralen. Utbildningen 
kommer att vara på modersmål och innehålla: 
 
Barnens rättigheter, förskola och skola 
Att utbilda sig, försörja sig och utvecklas i Sve-
rige 
Arbetsmarknaden och att söka arbete 
Jämlikhet och mänskliga rättigheter 
Att vårda sin hälsa 
 
Under utbildningen kommer förskoleverksam-
het att erbjudas. (Arbetslivsnämnden) 

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga 
rutiner och samordning finns för att stödja de 
elever som identifieras som särskilt begåvade 
barn enligt Skolverkets definition. 

Grundskoleförvaltningen ska kartlägga under-
visning, anpassningar och stöd för särskilt be-
gåvade elever i egna skolenheter. Omvärlds-
bevakning ska genomföras i syfte att få un-
derlag för utveckling. Utifrån kartläggning, om-
världsbevakning och analys ska kvaliteten vär-
deras och eventuella förbättringsåtgärder vid-
tas. 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden uppdras att utreda kon-
sekvenserna av det uteblivna statsbidraget fri-
tidshemssatsningen. 

Grundskoleförvaltningen ska utreda konse-
kvenser av det uteblivna statsbidraget för fri-
tidshem. Under 2019 har bidragit används för 
att förstärka bemanningen på respektive fri-
tidshem. 

Grundskolenämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att, i nära samverkan med andra nämn-
der som jobbar med barn och ungdomar, ut-
reda möjligheterna att inrätta en särskild före-
byggandeenhet med uppdrag att motverka att 
unga i riskzon hamnar i normbrytande beteen-
den.  

Nämnden avser att tillsammans med repre-
sentanter från flera andra förvaltningar som 
riktar sig till barn och unga såsom Fritidsför-
valtningen och Grundskoleförvaltningen starta 
en arbetsgrupp som ser över och utreder förut-
sättningarna för att starta en särskild förebyg-
gande enhet samt innehåll och utformning av 
en sådan enhet. 

Individ- och familjeomsorgs-
nämnden 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, till-
sammans med Arbetslivsnämnden, utreda om 
åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till 
kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen 
ska också belysa vilken hjälp ungdomar mel-
lan 16 år och 18 år kan få av respektive 
nämnd. 

Nämnden avser att bilda en arbetsgrupp med 
representanter från Individ- och familje-
omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvalt-
ningen för att kartlägga hur dessa båda för-
valtningar arbetar med ungdomar i åldern 16 
till 18 år när det gäller relationsvåld samt se 
över hur arbetssätten och insatserna kan ut-
vecklas. Arbetsgruppen ska även se över om 
relationsvåldsenheten kan sänka sin ålder för 
målgruppen till 16 år. 

Individ- och familjeomsorgs-
nämnden 
 

 

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 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

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

 3,46 3,7 3,7 

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

71  76 76 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur 
förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksam-
heten enligt alkohollagen. 

Under 2020 kommer Miljö- och konsument-
nämnden att vidareutveckla arbetet med taxan 
och finansiering av enheten samt utveckla ar-
betet med verksamhetsplanering och arbets-
sätt. Enheten kommer även att fortsätta sam-
arbeta med Näringslivsförvaltningen och ytter-
ligare utveckla och effektivisera digitaliserade 
tjänster i staden, ex."Kommun Kim". 

Miljö- och konsument- 
nämnden 

 

Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av bo-
ende, handel och upplevelser. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

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

98 99 98 98 

Antal nyproducerade lägenheter av AB bostäder 0 33 118 118 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Konkretisera förslag på att förverkliga det 
som i översiktsplanen kallas det Grön-blå 
stråket (parken genom staden) som ingår i 
den beslutade utbyggnadsstrategin. Försla-
gen ska redovisas till Kommunstyrelsen för 
beslut. 

Ett omfattande projektstudioarbete i bred 
samverkan mellan flera förvaltningar är på-
börjat under hösten 2019 och i december 
2019 genomför nämnden en samarbets-
workshop med övriga närmast berörda nämn-
ders presidier och ansvariga kommunal- och 
oppositionsråd, i syfte att skapa en gemen-
sam grund, målbild och plan för genomfö-
rande. Denna breda samverkan planeras fort-
sätta under 2020 och konkretiseras stegvis i 
ett eller flera förslag till beslut i KS/KF. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Tekniska nämnden ska utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden. 

Gångfartsområde är en trafikregleringsform 
som ställer krav på utformning där fordon inte 
får framföras med högre hastighet än gång-
fart. Fordonstrafik är alltså tillåtet med re-
striktioner. Gågata är en annan reglerings-
form där motorfordon i grunden är förbjuden 
med vissa undantag för ”nyttotrafik” och kor-
sande trafik. Om meningen med uppdraget är 
att minska biltrafiken i stadskärnan och ge 
bättre förutsättningar för trivsammare mötes-
platser och prioritera gående och cyklister så 
förefaller uppdraget kontraproduktivt med 
hänsyn till Borås stads vision om att göra de-
lar av stadskärnan bilfri. Tekniska nämnden 
kommer vid förändringar i centrum utreda 
lämplig regleringsform varav gångfartsom-
råde är en möjlighet. 

Tekniska nämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tek-
niska nämnden, se över Annelundsparkens 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt belysa hur man kan 
använda konstnärlig utsmyckning, ljus och 
ljud för att göra en promenad i parken till en 
kulturell upplevelse. 

En utredning kommer göras under året. Kulturnämnden 

 

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

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

82 82 80 80 

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

0 85 37 37 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
 

 32 25 25 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

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

Tydligare marknadsföring om att ortsråd kan 
söka medel från lokal utveckling. 

Kommunstyrelsen 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceor-
ter med närområde ska tas fram. 

Arbetet samordnas med Översiktsplanens in-
riktning. Inleds med dialog med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och ortsråden samt se-
nare med övriga berörda kommunala förvalt-
ningar, bolag och andra aktörer. 

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Pendlingsparkeringar runt staden och samåk-
ningsparkeringar ska utredas i samarbete med 
Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget, Väst-
trafik och Trafikverket. Utredningen ska inne-
hålla behovsanalys och genomförandeplan. 

Med utgångspunkt i Borås Stads parkerings-
strategi och pågående arbete med Trafikplan 
kommer behovet att utredas och platser pekas 
ut. Arbetet kommer ske tillsammans med be-
rörda förvaltningar, Parkeringsbolaget, Väst-
trafik och Trafikverket. 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

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

En kommunalrådsberedning i början av 2020, 
tillsammans med Västtrafik, Nobina och tjäns-
temän från berörda förvaltningar i Borås Stad, 
inleder för att ta ställning till hur man ska ar-
beta vidare med ärendet. 

Kommunstyrelsen 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den 
kommande revideringen utformas så att resor 
med flyg minimeras. 

Riktlinjerna förväntas vara reviderade under 
första kvartalet 2020 och är en del i hur Borås 
Stad ska uppnå miljömål 4a. "Användning av 
fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska 
minska med 60 procent från 2015". 
Nämnden beslutade i december 2019 i försla-
get till nya riktlinjer för resor, angående längre 
resor : 
"Flyg ska användas endast om andra alterna-
tiv, efter noggrann avvägning, bedöms orim-
liga." samt "För resor till Danmark och Tysk-
land samt grannländer ska alltid tåg undersö-
kas som första alternativ. Vid upphandling av 
resebyråtjänster ska höga krav ställas på kun-
skap och tekniska förutsättningar för att kunna 
boka långväga tågresor." 

Miljö- och konsumentnämn-
den 

 

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 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel ekologiska livsmedel, %.  41 50 50 

Total energiproduktion från solenergi, mwh 210 30 300 300 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

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

1. Sammanställning och utvärdering av hittills 
genomförda insatser, Q1. 
2. Diskussion med politiken ang. ytterligare 
ambitioner och mål med insatserna, Q2. 
3. Handlingsplan för kommande åtgärder tas 
fram under andra halvåret 2020. 

Kommunstyrelsen 

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

Implementering av kemikaliesystemet ska ske 
stegvis, en förvaltning/bolag i taget. Centralt 
ska det finnas en eller två personer som har 
mandat och ansvarar för implementeringen 
och driften av systemet, både mot leverantö-
ren (av kemikaliesystemet) och mot förvalt-
ningarna/bolag i Borås Stad. 
Servicenämndens uppfattning är att Kommun-
styrelsen finansierar uppdraget tills att syste-
met är driftsatt. 

Servicenämnden 
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Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 7,4 7,4 7,2 7,2 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 447 447 440 440 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbi-
drag, %. 

  43 43 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio må-
nader under kalenderåret. 

414 416 410 410 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2020 till 7,2 %. Diagrammet visar hur målvärdet varierar 
mellan nämnderna. 
 

 
 
 
 

Uppdrag Så genomför nämnden uppdraget Nämnd/bolag 

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

Under 2020 utreds, i samarbete med berörda 
förvaltningar, behov och kostnad för arbets-
skor. 

Kommunstyrelsen 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sex-
istisk reklam, och när nya avtal med reklamfö-
retag tecknas ska utrymme heller inte upplå-
tas för spelreklam. 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller tom. 2023-12-31. 
Nytt avtal kommer tidigast att tecknas efter 
denna tidpunkt. I nu gällande avtal står "Rekla-
mens innehåll får ej strida mot god svensk re-
klamsed eller mot svensk lag". 

Tekniska nämnden 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

 
Roger Cardell 
Budgetchef 
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Inledning 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit detta mål- och inriktningsdokument 
för 2020, med utgångspunkt i den långsiktiga visionen samt strategin för omställning, 
och med hänsyn till regionfullmäktiges budget för 2020. I Mål och inriktning 2020 
formulerar nämnden uppdrag och aktiviteter som ska bidra till att syftet uppnås. 

 
Nämndens verksamhet och resultat följs upp löpande under året, i såväl skriftlig form 
som dialog. Den slutliga uppföljningen av nämndens mål och avtal redovisas årligen 
och ligger till grund för kommande års mål- och inriktningsdokument. 

 

Vision Västra Götaland – Det goda livet 
 
Regionfullmäktige antog 2005 ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”, en långsiktig 
vision och grund för fortsatt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Ett centralt inslag i 
visionen är en god hälsa. Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och likvärdig, och ges 
först till de som har störst behov. Denna inriktning syftar till att skapa en god hälsa och 
att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Arbetet med att förebygga 
ohälsa ges hög prioritet. 

I Vision Västra Götaland – Det goda livet finns fyra perspektiv som ska genomsyra alla 
insatser – den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering. 

 
De fokusområden i visionen som berör hälso- och sjukvårdsnämnderna är En god hälsa, 
Jämlikhet och jämställdhet i hälso- och sjukvården samt möta behoven hos barn och unga. 

 
Kraven och förväntningarna på hälso- och sjukvården ökar, och det finns behov av att 
utveckla nya strategier för att komma till rätta med aktuella problem som 
tillgänglighetsbrister och bristande samordning. För att vården ska fungera för hela 
befolkningen behöver samarbetet mellan äldreomsorg, primärvård och sjukhusvård 
utvecklas och fördjupas. 

 

Strategi för omställning av vården 
 

Maj 2017, antog regionfullmäktige en strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen. Det övergripande målet för hälso- och 
sjukvården i Västra Götalandsregionen är en god hälsa i befolkningen. Regionen ska 
erbjuda en jämlik, sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med 
högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens 
behov och erfarenheter. För att nå målet krävs en omställning av vården för att 
bättre möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga 
resurserna. Vården behöver effektiviseras och digitala vårdtjänster utvecklas. 
Digitaliseringen berör hela hälso- och sjukvården och förutsätter nya arbetssätt. 
 
 
Omställningen av vården i Västra Götalandsregionen delas in i fem övergripande 
områden: 
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- Utveckla den nära vården 

- Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet 

- Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

- Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

- Barnuppdraget1
 

 
 
Inom södra hälso- och sjukvårdsnämndens område håller den sjukvård som bedrivs god 
medicinsk kvalitet, men brister i tillgänglighet och samordning. Den nära vården 
behöver förstärkas, så att mer vård kan bedrivas utanför de stora sjukhusen i samverkan 
med andra vårdaktörer och vårdnivåer. Just nu pågår ett fördjupat samarbete för 
utveckling av Skene lasarett till ett Närvårdscentrum. Primärvården är för närvarande 
inte tillräckligt rustad för att utgöra basen som står för samordning och kontinuitet i 
vården. 
 
 

1Arbete pågår inom Västra Götalandsregionen med att ta fram en utvecklingsplan för 
barn och ungas hälso- och sjukvård. 
 

Prioriterade mål 
I Västra Götalandsregionens budget för 2020 har regionfullmäktige fastställt tio 
prioriterade mål inklusive fokusområden, varav fyra berör hälso- och 
sjukvårdsnämndernas verksamhet: 

- Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

- Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka liksom verksamhetens 
användning av digitala lösningar 

- Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 

- Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer 
med psykisk sjukdom 

 
Utöver dessa har varje nämnd möjlighet att fastställa ett eget mål inklusive 
fokusområden. För södra hälso- och sjukvårdsnämnden gäller: 

- Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 
 

 
Fokusområden 
För varje prioriterat mål har regionfullmäktige fastställt fokusområden, som delvis också 
är formulerade som mål och som syftar till att nå en högre konkretionsnivå: 

 
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 
- Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning 

Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chefer 

- Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser 
Förbättra samverkan mellan VGR och kommunerna för att minska antalet överbeläggningar 
 



Mål och inriktning 2020, södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 4  

 
Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamheternas 
användning av digitala lösningar 
- Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och artificiell intelligens, 

förbättra diagnostik och ökad patientsäkerhet 
 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
- Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska premieras 
- Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling 

 
Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer 
med psykisk sjukdom 

- Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
 
 

Behovsgrupper 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har valt att fokusera på följande grupper: 
 

 Barn och unga med särskilt fokus på psykisk ohälsa och sjukdom 
 Mest sjuka äldre 
 Personer med funktionsnedsättning
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Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras (fullmäktigemål)  

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, 
inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, är att erbjuda en sammanhållen 
och tillgänglig hälso- och sjukvård, som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet, 
och som alltid utgår från den enskilda patientens behov och erfarenheter. Detta ska i 
ett längre perspektiv förebygga sjukdom och minska behovet av vårdinsatser och 
lidande hos patienten, samtidigt som samhällets resurser används på mest effektiva 
sätt. Det innebär att lagstiftning samt nationellt och regionalt antagna riktlinjer gäller 
för och följs av de verksamheter som hälso- och sjukvårdsnämnden beställer eller 
påverkar på annat sätt. 

 
Patienterna ska inte drabbas av vårdskador, och avvikelser och risker i vården ska 
fortlöpande följas upp. Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt 
riskförebyggande arbete. Vården ska ges med respekt, bra bemötande och med 
lyhördhet för individens specifika behov. 

 
För att klara såväl dagens som framtidens hälso- och sjukvård krävs att samarbetet 
mellan kommun, primärvård och sjukhusvård utvecklas och fördjupas. Utvecklingen 
ska omfatta allt från hälsofrämjande, förebyggande insatser och tidig upptäckt av 
sjukdom, till omvårdnad och rehabilitering. Invånarnas tillgång till hälso- och 
sjukvård med bra tillgänglighet och god kvalitet måste säkerställas. 
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Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 
(fullmäktigemål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Detaljstyrning av 
hälso- och 
sjukvården ska 
ersättas av 
tillitsstyrning 

Mer ansvar, makt 
och befogenheter 
ska decentraliseras 
till första linjens 
chefer 

Tillskapa fler 
tillgängliga 
vårdplatser 

Förbättra 
samverkan mellan 
VGR och kommun 
för att minska 
antalet 
överbeläggningar 

 Minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner 
 

 Minska antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter 
 

 Vara en aktiv part i utvecklingen av en sammanhållen vårdkedja 
inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

 
 Inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg vara en aktiv 

part för att säkerställa att mobila hemsjukvårdsläkare och mobila 
närsjukvårdsteam fungerar som avsett och säkerställa att arbetet 
med att upprätta samordnad individuell plan (SIP) implementeras 
fullt ut 
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Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom 
verksamhetens användning av digitala lösningar (fullmäktigemål)  

En av de viktigaste utmaningarna inom hälso- och sjukvården är att skapa en väl 
fungerande och integrerad informationsmiljö. Digitaliseringen berör hela hälso- och 
sjukvården, och omställningen förutsätter nya arbetssätt. Den moderniserade 
informationsmiljön utgör en viktig faktor för att åstadkomma en jämlik, kunskapsbaserad 
och personcentrerad vård, hälsoförbättringar och ökad effektivitet genom bättre 
beslutsstöd för medarbetare samt förutsättningar för kommunikation mellan vården och 
patienten. 

 
Den ökade digitaliseringen påverkar alla områden i samhället, och invånarnas 
förväntningar på hur moderna organisationer möter och interagerar med omvärlden 
ökar. Digitaliseringens möjligheter ska användas för att ge invånarna en trygg och säker 
vård som skapar värde, ökar delaktigheten samt ger medarbetarna en attraktivare 
arbetsplats. Exempel på digitala vårdtjänster som ska prioriteras är digitala vårdmöten, 
egenmonitorering och webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

 
Nya digitala vårdformer och tjänster ska utvecklas och implementeras. 

 
 
 

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens 
användning av digitala vårdformer (fullmäktigemål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Öka takten i 
implementeringen 
av digitala 
lösningar och 
artificiell 
intelligens, för 
bättre diagnostik 
och ökad 
patientsäkerhet 

 Öka tillgängligheten till internetbaserad stöd och behandling

Fokusområde: iKBT = KBT på nätet 
 

 Antalet vårdgivare som infört lösningen digitala vårdmöten ska öka
 

 Användandet av digitala monitoreringsmetoder ska öka 
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Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
(fullmäktigemål)  

God tillgång till hälso- och sjukvården är en mycket prioriterad fråga. Behovet av 
hälso- och sjukvård styrs av invånarnas hälsoläge, men också av vårdens 
tillgänglighet. Prognosen visar på ett ökat behov av primärvård och specialiserad 
öppenvård. Alla invånare ska få den akuta och den planerade vård de behöver i rätt 
tid, men många patienter och invånare upplever idag brister i tillgänglighet, 
bemötande och service. För att komma till rätta med detta måste en väl fungerande 
primärvård vara den naturliga första kontakten för den som behöver söka vård. 

 
Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. I den nära vården ingår vård inom 
primärvården, tandvården eller i patientens hem samt öppen specialiserad vård utanför 
de stora akutsjukhusen, på specialiserade närsjukvårdscentrum, mindre sjukhus, på 
distans eller andra öppna vårdformer. 1177 via telefon eller web ska vara den enkla 
vägen in i vården och kunna erbjuda ett utökat utbud av tjänster. 

 
För att få en bättre kontinuitet för den vårdsökande bör en fast vårdkontakt etableras. Detta 
är viktigt framför allt för de som har komplicerade sjukdomstillstånd, som långvarigt sjuka 
barn och barn med funktionshinder, samt för de äldre som besöker vården ofta. 

 
En patient ska inte behöva känna av organisatoriska gränser där vård fördröjs på grund 
av att olika vårdnivåer tvistar om vem som bär ansvaret. För ett mer ordnat 
omhändertagande för patienter som är i behov av både sjukhusvård och kommunal 
hälso- och sjukhusvård, måste fler samordnade individuella planer (SIP) upprättas. 
Inte minst är det ett viktigt verktyg när patienter som anses medicinskt 
färdigbehandlade ska omhändertas av den kommunala hälso- och sjukvården. 

 
Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer under 75 år, och den näst vanligaste 
dödsorsaken i hela befolkningen efter hjärt-kärlsjukdomar. Cancer är vanligast bland 
äldre och cirka två tredjedelar är över 65 år när diagnos ställs. Tack vare intensiv 
forskning har cancervården gjort stora framsteg, och personer med allvarliga 
sjukdomar överlever idag längre. 
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Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka (fullmäktigemål) 

Fokusområden Aktiviteter 

Vårdcentraler som 
kan erbjuda sina 
patienter en fast 
läkarkontakt ska 
premieras 

 
Stärka 
tillgängligheten 
och korta 
väntetiderna för 
både förstabesök 
och behandling 

 Följa upp väntetider för första besök och behandling enligt 
vårdgarantin. 

Fokusområden: misstanke om cancersjukdom hos barn respektive 
vuxna, barn- och ungdomspsykiatri, gynekologi 

 
 Antalet medicinskt färdigbehandlade som är kvar på sjukhus ska vara 

på en låg nivå. 
 

 Följa upp att utförarna arbetar i enlighet med regionala 
medicinska riktlinjer. 

Fokusområden: diabetes, hjärtsjukdom, läkemedelsgenomgångar,  
munhälsobedömningar hos äldre med omfattande vårdbehov. 
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Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till 
vård för personer med psykisk sjukdom (fullmäktigemål)  

Psykisk ohälsa räknas i dag som ett av de stora folkhälsoproblemen. Det finns ett 
samband mellan psykisk ohälsa och socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, låg 
medelinkomst och utbildningsnivå, vilket gör arbetet för bättre psykisk hälsa till en av 
hörnstenarna i en jämlik hälsa i befolkningen. 

 
Psykisk ohälsa omfattar allt från brist på psykiskt välbefinnande till psykisk sjukdom. 
Detta innebär att det finns olika behov av stöd, hjälp och behandling beroende på hur 
allvarlig ohälsan är. Principen om stegvisa vårdinsatser är viktig, och det är av stor 
betydelse att alla vårdnivåer fullföljer det uppdrag och ger den behandling som anges i 
nationella och regionala riktlinjer. 

 
Vårdcentraler inom Vårdval vårdcentral ska ha kompetens och kapacitet att ge 
mer evidensbaserad psykologisk behandling. Genom att arbeta med första linjens 
vård för psykisk ohälsa avlastas den psykiatriska specialistvården, och ger därmed 
möjlighet till förbättrad vård för patienter med behov av specialistvård. 

 
De regionala utvecklingsplanerna för vuxen- respektive barn- och ungdomspsykiatri 
som regionfullmäktige fattat beslut om, gäller som styrdokument för specialistpsykiatrin 
i Västra Götalandsregionen. Ett centralt område är att säkerställa att tidigare 
vårdinsatser och kunskaper inte går förlorade i övergången från barn- och 
ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri. 

 
 
 

Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagandet av personer med psykisk 
sjukdom ska förbättras (fullmäktigemål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Öka 
tillgängligheten 
och korta 
väntetiderna för 
barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa 

 Verksamheten ska utvecklas enligt regional utvecklingsplan för 
barn och unga 

Fokusområde: användandet av evidensbaserade insatser för barn 
och unga med psykisk ohälsa, införandet av iKBT, insatsutbudet i 
form av gruppinsatser ska öka. 

 
 Minska kötider för psykiatrisk vård för barn och unga 

 
 Arbeta för att en MiniMaria-mottagning etableras 

 
 Utreda möjligheten att utöka antalet vårdcentraler med särskilt 

uppdrag kring psykisk hälsa för barn och unga 
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Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska (nämndmål)  

Hälsoläget bland befolkningen i Västra Götaland är i huvudsak bra och den 
förväntade medellivslängden ökar. Samtidigt kan i södra hälso- och 
sjukvårdsnämndens område uppmärksammas en högre andel dagligrökare, personer 
med fetma samt personer med högt blodtryck än genomsnittet i regionen. Andelen 
dagligrökare minskar successivt, men andelen stillasittande och personer med dåliga 
kostvanor är i stort oförändrat. Andelen personer med fetma har ökat påtagligt. 
Andelen personer med strokediagnos är bland de högsta i regionen och även personer 
som får en cancerdiagnos är högre än genomsnittet. Andelen som uppger nedsatt 
psykiskt välbefinnande är lägre i nämndområdet jämfört med övriga HSN-områden. 
Skillnaderna i hälsa motverkar möjligheten för alla invånare att leva det goda livet, 
och utgör dessutom ett hinder för en framgångsrik integrationsprocess. 

 
I nämndens uppdrag ingår att verka för en bättre folkhälsa i samarbete med andra 
samhällsaktörer. Uppdraget gäller befolkningen i alla åldersgrupper. Genom tidiga 
och förebyggande åtgärder mot ohälsa och sjukdom ökar förutsättningarna för att 
alla ska få en god hälsa, och därmed undvika marginalisering och onödig ohälsa i 
delar av befolkningen. En viktig del i detta arbete är de tidiga hembesök som 
barnavårdscentralerna ska erbjuda alla förstagångsföräldrar. 

 
Nedsatt hälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än 
bland den övriga befolkningen. En stor del av ohälsan hör samman med kända 
bestämningsfaktorer såsom brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering 
och brist på tillgänglighet.  

 
Hög kompetens bland medarbetarna, nya läkemedel, kirurgiska tekniker och 
diagnostiska undersökningar har betytt mycket för att förbättra vården för många 
patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar, men fortfarande finns skillnader 
som till exempel beror på var man bor eller hur gammal man är. Medicinskt 
omotiverade skillnader i vården mellan olika individer eller grupper ska inte 
förekomma. 

 
Hälso- och sjukvården ska utformas så att de organisatoriska och administrativa 
gränserna minimeras. För att den nära vården ska fungera för hela befolkningen krävs 
ett nära samarbete mellan nämndområdets kommuner, primärvård och sjukhusvård. 
Det innebär också samverkan och dialog med folkhälsoråd, pensionärsråd och 
patientföreningar. Särskilt fokus riktas till äldre personer med omfattande behov av 
vård och omsorg. 
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Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska (nämndmål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Prioritera 
vårdområden där det 
finns omotiverade 
skillnader kopplade 
till hälsa och vård 

 

 

 

 Jämlik hälsa är prioriterat, omotiverade skillnader ska minska.

Fokusområden: barns tandhälsa, förtida dödlighet, patientupplevd 
delaktighet, tillgång till hälso- och sjukvård utifrån funktions- 
variation, asylsökandes lägre vårdkonsumtion 

 
 Stödja implementeringen av Handlingsplan 2019-2022 

Fysisk aktivitet hos barn och unga. 


 Stödja implementeringen av Handlingsplan fullföljda 
studier, 2017-2020.  
Fokusområde: Stärka tidig upptäckt av barn och 
föräldrar i behov av stöd, hembesök inom bvc, tandvård

 
  Verka för att ett inriktningsdokument som reglerar 
       familjecentralernas basverksamhet tas fram                                                                                        

 
 Verka för en utökning av antalet familjecentraler, det ska finnas 

minst en familjecentral i varje kommun


 Stärka mänskliga rättigheter i avtal och överenskommelser. 
Fokusområde: Krav på utbildning och arbete med metodmaterialet 
”En förälder blir till”, implementering av våldsscreening, hbtq-
personers hälsa.

 
 Verka för en utveckling av samarbetet med den sociala ekonomin. 

Fokusområde: Ingå minst ett idéburet offentligt partnerskap (IOP)
 

 Stödja inriktningen av hälsofrämjande insatser och 
mötesplatser. 
Fokusområde: stärka användningen av fysisk aktivitet på recept 
(FaR), barn, äldre, personer med funktionsvariationer
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Boråsregionen 
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Borås Stads remissyttrande över Remiss: 

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i 

Västra Götaland 

Beslut 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget till Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention i Västra Götaland.  

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget till Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention i Västra Götaland med följande synpunkter. Målet i Västra 

Götaland är att antalet suicid ska minska med 40%. till år 2025. Detta är en hög 

men också god ambition. Finns det bakgrundsfakta som denna procentsats 

bygger på? 

Område två 2, Höjd kunskapsnivå och insatser till särskilt sårbara 

grupper 

Här föreslås att ytterligare en indikator tillförs; 

-Antal suicidförsök i Västra Götaland fördelat på kön och ålder. Den 

kommunala verksamheten upplever att det är svårt för personer som har ett 

uttalat suicidhot att få en insats från regionen, man blir nekad insats. Det vore 

värdefullt att även följa upp detta. 

Område 4, Ökad samordning och tillgänglighet till professionella 

insatser på alla nivåer  

En omskrivning föreslås av den första meningen till; Det ska finnas rutiner så 

personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid kan ges kompetent 

hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras.  

Område 6, Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorn Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalyser vid 

suicid, kan tolkas på många sätt. Är det varje kommun som menas?. 
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200218 Work shop på lokala pensionärs- och funktionshinderrådet  

 
 

A. Utveckla mötena 
 

Fritids- och folkhälsonämnden har två huvuduppdrag:  

 att ansvara för kommunens folkhälsoarbete och  

 främja fritidsverksamheten. 

 

 

 

1. Vilka ämnen tycker ni skulle vara angelägna att lyfta, ur ett äldre- och 

funktionsrättsperspektiv? 

- Större evenemang 

- Digitalisering 

- Kontanthantering 

- Att jobba tillsammans pensionärsföreningar och funktionsrättsföreningar 

- Hämta inspiration och material från nätet och vidareutveckla det 

- Använda begreppet Människovänlig stad i st f äldrevänlig stad 

- Utgå från invånarnas behov. Utnyttja det material som redan finns i Borås Stad 

- Använda förbundens idéer 

- Alkohol och droger ur ett vidare åldersperspektiv, kopplat till offentliga platser 

- Tillgänglighet i ett hela stadenperspektiv 

 

 

2. Vilka arbetsformer vill vi ha på mötena framöver?  

Work shops, diskussioner i grupp, bikupor, föreläsningar med frågestund efteråt … 

 

- Dagordning behövs 

- Informationsinslag 

- Högt i tak vid diskussioner och respektera för varandras åsikter 

- Gruppdiskussioner efter inledande information 

- Föreläsningar med frågestund 

- Studiebesök med hemläxa och redovisning, t ex på mässor 

- Blandat innehåll med föreläsningar, frågor och lyfta fram det som är aktuella problem i 

kommunen 

 

 

3. Hur ska dagordningen se ut så att det blir ett meningsfullt innehåll för alla? 

- Bra möte idag 

- Rapporter från studiebesök och andra aktiviteter. Gruppdiskussioner 

- Föreläsningar med frågestund 

- Synpunkter från deltagare 

- Aktuell information från förvaltningen, det som är på gång 

- Vara med inför beslutsfattande (bromsa politikerna) 

- Punkten övriga frågor – något som vi kan ta upp på nästa möte 

- Bra exempel från de olika råden  



 

 

4. Hur skulle du (och den förening du representerar) kunna bidra med innehåll på 

mötena? 

- Intressanta föreläsare kan lyftas fram 

- Rapportera positiva händelser i föreningar och verksamhet 

- Ta fram positiva hälsoeffekter som kan drivas vidare 

- Stående punkt för föreningar med aktuell information, ska anmälas två veckor innan 

mötet 

- Funktionshinderkonsulenten kan bidra med aktuell information anpassad till vårt råd 

 

 

B. Äldrevänlig stad 

 
Fritids- och folkhälsonämnden har två huvuduppdrag:  

 att ansvara för kommunens folkhälsoarbete och  

 främja fritidsverksamheten. 

 

 

1. Hur kan Borås bli bättre att bli äldre i, ur ett fritids- och folkhälsoperspektiv? 

- Inte fokusera på speciella åldersgrupper utan ta hänsyn till alla grupper som har svårt att 

se, höra, röra på sig, tala, ta emot, bearbeta och plocka fram information 

- Närmare samverkan med kollektivtrafiken, att inte köra iväg bussen innan alla satt sig. 

Kommunen skulle kunna sätta krav i upphandlingen. 

- Vi är nöjda med utbudet i Borås. 

- Ta lärdom av andra städer. Hämta material från nätet, studiebesök och besökande 

föreläsare och för sedan över till Borås förutsättningar. 

- Ta in synpunkter från invånare när goda exempel från andra städer hämtats in. Mycket är 

bra idag, men allt kan bli bättre. 

 

 

Av de åtta fokusområdena i äldrevänliga städer lyfter vi denna gång tre: 

- Utomhusmiljöer (Fritid) 

- Socialt deltagande 

- Delaktighet i samhället 

 

 

Hur skulle ni vilja se utvecklingen inom dessa tre områden, ur ett fritids- och 

folkhälsoperspektiv? 

 

2. Utomhusmiljöer (Fritid) 

- Värna om grönområden 

- Sätta krav på att tillgänglighetsanpassade bryggor sätts i sjön samtidigt som andra bryggor 

- Ta bort höga trottoarkanter 

- Fler tillgänglighetsanpassade parkeringar och bussfiler 

- Trygga miljöer 

- Fler bänkar, ramper och volontärer som följer med ut 



 

3. Socialt deltagande 

- Hur mår hemmasittande äldre och personer med funktionsnedsättningar? Uppsökande 

verksamhet, tätare samarbete med Hälso- och sjukvården för att fånga upp dem som 

riskerar att hamna mellan stolarna 

- Volontärer som följer med ut och underlättar deltagandet 

- Hembesök av frivilliga 

- Bussar som hämtar de som vill åka till mötesplatser 

 

 

4. Delaktighet i samhället 

- Hänger ihop med punkten om att fånga upp hemmasittare 

- Utveckla föreningslivet. Här hade vi ett resonemang om föreningsenheten som resurs (Susannes 

anmärkning) 

- Delaktighetsresor för äldre 

 



Minnesanteckningar Kommunala Fritidsrådet – nr 15. 

Närvarande; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Lennart Brännmar, Jan Nilsson, Berit Hallqvist, 
Tage Carlsson, Anita Zetterman, Ulf Carlsson samt Tommy Jingfors.   
 
Tid; 2020-03-04, kl 15.30 – 17.15 

Välkommen 

Ordförande Håkan Eriksson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

1) Nämndens uppdrag 2020 
 
- arbete med unga med NPF-diagnoser. Tommy informerar om det arbete som pågår 
med sex föreningar i Borås. Tanken är att vi tillsammans går in med en 
Arvsfondsansökan för att utveckla arbetet. Anita informerar om ett motsvarande arbete 
som Mariedals IK genomför.  
 
- Föreningshus, där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle 
kunna dela på utrymme ska utredas. Ett arbete pågår med elva föreningar på 
Hässleholmen, som vill bilda en föreningsallians. Alliansen har en tanke om en gemensam 
lokal för att utveckla sin verksamhet. Kvartersstugan kan vara en lämplig lokal att samla 
kring under en period. På sikt bör Alliansen ha en större gemensam lokal.  
 
- Förstudie kring en ny isyta pågår. Arbetet sker i nära samverkan med Borås 
konståkningsklubb, Konståkarna i Borås samt Borås HC, Håkan berättar om ett besök i 
Ishallen den 2 mars, som de tre föreningarna bjöd in till. Där informerade föreningarna 
kommunalråd och andra berörda om sin verksamhet. Idag finns det fem förslag till 
lokalisering av två nya isytor. De tre föreningarna kommer in med synpunkter om var de 
tycker är den lämpligaste platsen, detta ska sedan prövas ur stadens detaljplanearbete och 
andra infrastruktursatsningar. På nästa presidiemöte, 11/3, kommer ärendet att diskuteras 
vidare.  
 

2) Nya bidragsregler för föreningsstöd  
 
Verksamhetschef Hans Andersson informerar om de nya bidragsreglerna som 
Kommunfullmäktige fastställde på februarimötet.  
En diskussion förs på mötet om anpassning och förhållningssätt till de nya reglerna.   
 
 

3) Frågor från Fritidsrådet  
 
Sommarlovsaktiviteter 
Berit ställer frågan om föreningarna kan få del av de extramedel som tillfaller staden för 
lovverksamhet inför 2020. Tommy informerar om att inga nya stadsbidrag har kommit, 
men återkommer när besked finns.   
 



      5)   Överenskommelsen och FRÖ-möten 

- 25 mars på Sjöbo kl 12-13, medskapande dialog som rubrik på nästa FRÖ-möte. 

       

      6)   Övriga frågor 

Vi diskuterar olika anläggningsfrågor; 

- stängningen av Stadsparksbadet och Borås Simarena 

- tillgängligheten till Rydahallen,  

- ny restaurang i Boråshallen 

- SÄS och Solhems rehabiliteringsbad för funktionshinderföreningar 

- prioriteringsordning i våra idrottshallar, med en önskan om en större dialog mellan 
staden och föreningarna vid eventuella krockar vid arrangemang. 

 

      7)   Nästa möte 

Onsdag den 14 oktober kl. 15.30 på FOF:s kontor.  

      

      8)   Avslutning 

Håkan tackar för konstruktiva diskussioner och avslutar mötet. 

 

För anteckningarna/Tommy Jingfors 

Sändlista; Borås Stad; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Ronny Svensson, Mona Nordqvist, Jan 
Nilsson och Lennart Brännmar. Föreningsrådet; Tage Carlsson, Berit Hallqvist, Anita Zetterman 
och Ulf Carlsson. 



 

10-dagars, 2020-02  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

Fritidsramen 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 296 1 398 233 300 -67 0 

Gemensam fritidsadministration 1 950 12 188 2 031 1 531 500 0 

Överenskommelsen 0 382 64 4 60 0 

Evenemang 819 7 727 621 444 177 0 

Mötesplatser/förebyggande arbete 391 17 663 2 944 1 884 1 060 -1 577 

Fritidsgårdsverksamhet 5 810 35 687 5 948 5 207 741 0 

Badresor/barnkoloni 129 2 725 103 108 -5 0 

Folkhälsa -117 3 134 1 083 1 062 21 -1 273 

Träffpunkt Simonsland 1 063 8 191 841 716 125 0 

Anläggningsenheten 17 995 95 791 16 362 18 264 -1 902 -1 200 

Badenheten 6 129 28 841 4 729 5 709 -980 0 

Buffert 0 1 573 262 0 262 1 573 

Verksamhetens nettokostnader 34 465 215 300 35 221 35 229 -8 -2 477 

Kommunbidrag 34 824 215 300 35 221 35 221   

Resultat jfr med kommunbidrag 359 0 0 -8  -2 477 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 355   1 661  4 050 

Resultat jfr med tillgängliga medel 714   1 653  1 573 

Bidragsramen 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 440 3 455 576 567 9 0 

Föreningsbidrag 5 626 32 020 8 662 5 173 3 489 0 

Bidrag till invandrarföreningar 221 2 000 483 175 308 0 

Bidrag till sociala föreningar 1 343 2 800 1 333 1 503 -170 0 

Bidrag till funktionshinderföreningar 314 1 275 396 293 103 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 230 2 100 350 18 332 0 

Verksamhetens nettokostnader 8 174 43 650 11 800 7 729 4 071 0 

Kommunbidrag 13 092 43 650 11 800 11 800   

Resultat jfr med kommunbidrag 4 918 0 0 4 071  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel 4 918   4 071  0 

Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2019 Budget 2020 Utfall Jan 2020 Utfall Feb 2020 

Antal besökare Stadsparksbadet 42 897 19 744 40 999 

Antal besökare Borås Simarena 33 645 16 597 35 063 

Antal besökare Sandaredsbadet 14 609 6 013 13 755 

Antal besökare Dalsjöbadet 9 010 4 836 9 958 



 

10-dagars, 2020-02  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Fritidsramen 
Budgeten är i nuläget inte periodiserad till fullo. Därav har en del verksamhetsramar periodiserats med 
en tolftedel per månad i uppföljningen. En rättvisande periodisering av budgeten kommer att vara klar 
inför första tertialuppföljningen. 
 
För perioden har det enbart debiterats kapitalkostnader för en månad, ingen återföring av 
investeringsbidrag har gjorts. De budgeterade kapitalkostnaderna för perioden jan-feb 2020 beräknas till 
ca 2 700 tkr. Andra kostnader som ännu inte debiteras är städkostnader på fritidsgårdar och 
mötesplatser samt en del fördelade kommunövergripande kostnader. 
 
För perioden har det bokförts kostnader som kallas godkända "öronmärkta projekt". Dessa kostnader 
justeras vid årets slut men påverkar uppföljningen negativt. Två sociala investeringsprojekt samt 
särredovisning av kostnader inom Anläggningsenhetens ram "Borås Arena 2.0". 

 En kommun fri från våld (projekt 29004) = 256 tkr. 
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005) = 216 tkr. 
 Borås Arena 2.0 = 1 189 tkr 

Totalt:1 661 tkr 
 
Därutöver påverkar externa bidrag utfallet positivt med ca 2 000 tkr för perioden. Externa bidrag är 
exempelvis EU-bidrag för volontärer, bidrag från länsstyrelsen, LONA -bidrag. Dessa är kvarstående 
medel som flyttats från 2019 till 2020. 
 
På avräkningskontot (balanskonto) finns intäkter på ca 800 tkr som ännu inte bokförts till respektive 
enhet. 
 
Prognos 
I nuläget prognostiseras en avvikelse vid årets slut på - 4 050 tkr. Detta är "godkända öronmärkta 
projekt" som justeras vid årets slut. 

 Mötesplatser/förebyggande  - tkr -- avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från 
våld". Projektet avslutas 2019. (Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). Enheten har 
dock fått godkänt att använda kvarstående medel även 2020 som beräknas till 1 577 tkr. 

 Folkhälsa - Kvarstående medel 1 273 tkr -- avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling 
Sjöbo" . (Total budget för perioden 2018-2020 = 3 000 tkr). 

 Anläggningsenheten - 1 200 tkr -- Kostnader som kopplas till Borås Arena och går under 
benämningen "Borås Arena 2.0". Bokfört under perioden är 1 189 tkr. Kostnader som 
inkommer bokförs löpande och samtidigt uppdateras prognosavvikelsen. 

 
Buffert 
Under året har vi avsatt 1 573 tkr i buffert. Justering efter beslut om budget 2020:2 har beslutats i 
nämnd, ärende nr: 2020-02-25 § 33. 
Bufferten är i nuläget avsedd för att täcka eventuella diverse underskott inom fritidsramen. 
  

Bidragsramen 
Prognos 
I nuläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut. 
Eventuella budgetavvikelser, positiva som negativa, justeras i samband med årsbokslutet.  
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