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Kommunstyrelsens ordförande 
Vi tar till oss kunskap och fortsätter utveckla Borås  

Likt mycket annat är även budgeten för 2021 präglad av den rådande covid-19-pandemin. Hela världen 
har påverkats och Borås är förstås inget undantag. Den har drabbat oss alla på olika sätt och nuläget är 
ovisst. Pandemin har inget slutdatum. 

Tillsammans gör vi så gott vi kan för att hantera situationen. För att minska smittspridningen följer vi 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På arbetet avhandlas möten digitalt i större utsträckning 
och vi får byta ut evenemang som konsertbesök mot digitala livesändningar. Genom digitala 
sammanträden har vi med framgång kunnat fortsätta fatta beslut i kommunfullmäktige. Begreppet ställa 
om, istället för att ställa in, har blivit känt. 

Trots pågående pandemi och tuffa ekonomiska förutsättningar kan vi genomföra satsningar i budgeten 
för 2021. Vi gör en rejäl satsning på äldreomsorgen. Genom den blir förutsättningarna goda för att öka 
bemanningen och minska stressen. Även i år förstärker vi grundfinansieringen för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. För oss är det förebyggande arbetet kring barn 
och unga samt främjandet av lika levnadsvillkor prioriterat. Vi stärker också vuxenutbildningen. Tider 
som dessa har påkallat vikten av att kunna ställa om i yrkeslivet. 

Vi har redan dragit lärdomar av pandemin. Den har till exempel banat väg för arbetssätt som kan bidra 
till att minska stadens klimatpåverkan. Pandemin har också påmint oss om vikten av att vara förberedd 
vid extraordinära händelser. För att säkra god beredskap ska vi utreda Servicekontorets roll vid kriser. 

Vi ska ta med oss dessa erfarenheter när vi fortsätter utveckla Borås hållbart för framtiden. Fler 
bostäder och förskolor ska byggas, och vi ska främja delaktighet och gemenskap mellan människor 
genom att satsa på olika typer av mötesplatser i kommunen. Med nära samverkan mellan näringslivet 
och kommunen säkrar vi ett gott företagsklimat och stärker Borås attraktivitet. När staden växer måste 
vi tänka långsiktigt. Därför planerar vi redan nu för hållbara nya stadsdelar på Gässlösa, Knalleland och 
så småningom även Getängen. 

Borås ska fortsätta växa genom ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara satsningar. Med kunskap 
om vår omvärld och tiden vi lever i skapar vi tillsammans ett jämlikt Borås där alla har möjlighet att 
inspireras och utvecklas. 

Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 2966
Borås Stad, BUDGET 2021 3(99) 

Tio år i sammandrag 
  

mnkr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RESULTATRÄKNING           

Nettokostnader -4 597 -4 702 -4 902 -5 086 -5 428 -5 687 -5 771 -6 142 -6 344 -6 526 

Avskrivningar -162 -204 -190 -205 -268 -216 -227 -267 -285 -315 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-4 760 -4 906 -5 093 -5 291 -5 697 -5 903 -5 998 -6 409 -6 629 -6 841 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 4 917 5 077 5 222 5 422 5 782 6 056 6 225 6 452 6 679 6 891 

Finansnetto 44 18 27 29 33 45 91 56 30 30 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 201 189 157 160 118 198 318 99 80 80 

Extraordinära intäkter/kostnader 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 230 189 157 160 118 198 318 99 80 80 

NETTOINVESTERINGAR -413 -376 -431 -416 -314 -495 -821 -620 -650 -650 

BALANSRÄKNING           

Anläggningstillgångar 3 433 3 588 4 192 4 161 4 382 4 863 5 040 5 441 5 746 6 031 

Omsättningstillgångar 2 249 2 271 1 914 1 790 2 032 1 592 1 684 1 621 1 516 1 431 

SUMMA 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 7 262 7 462 

           

Eget kapital 3 825 4 014 4 170 4 330 4 449 4 646 4 964 5 063 5 143 5 223 

Avsättningar 939 856 704 636 742 604 591 546 546 546 

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder 918 990 1 232 984 1 224 1 204 1 168 1 453 1 573 1 693 

SUMMA 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 7 262 7 462 

FINANSIELLA NYCKELTAL           

STORLEKSUTVECKLING           

Bruttokostnader 5 795 6 047 6 309 6 461 7 078 7 477 7 915 7 926 8 240 8 480 

- förändring % -0,5 4,3 4,3 2,4 9,5 5,6 5,9 0,1 3,4 2,8 

Balansomslutning 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 7 262 7 462 

- förändring % 6,0 3,1 4,2 -2,5 7,8 0,6 4,2 5,0 2,8 2,8 

BETALNINGSFÖRMÅGA           

Rörelsekapital 1 331 1 281 681 806 808 388 515 169 -57 -262 

Kassalikviditet % 243 223 143 158 145 113 130 98 96 85 

SOLIDITET           

Soliditet  % 67,3 68,5 68,3 72,8 69,4 72,0 73,8 71,7 70,8 70,0 

RESULTAT           

Resultatmarginal % 5,5 5,2 4,1 3,8 3,0 3,9 5,4 2,6 1,4 1,4 

Skatteintäktsutveckling % -0,1 3,3 2,9 3,8 6,6 4,7 2,8 3,6 4,0 3,2 

Nettokostnadsutveckling % -3,3 3,1 3,8 3,9 7,7 3,6 1,6 6,9 4,1 3,2 

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 96,8 96,6 97,5 97,6 98,5 97,5 96,4 99,3 98,8 98,8 

EFFEKTIVITET           

Kapitalets omsättningshastighet 1,02 1,03 1,03 1,09 1,08 1,16 1,18 1,12 1,03 1,03 

ÖVRIGT           

Folkmängd 31/12.resp år 104 867 105 995 107 022 108 488 109 880 111 026 112 178 113 179 114 200 115 200 

Skattesats % 21,06 21,06 21,06 21,06 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 
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Tio år i sammandrag 
  

mnkr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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NETTOINVESTERINGAR -413 -376 -431 -416 -314 -495 -821 -620 -650 -650 

BALANSRÄKNING           

Anläggningstillgångar 3 433 3 588 4 192 4 161 4 382 4 863 5 040 5 441 5 746 6 031 
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SUMMA 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 7 262 7 462 

           

Eget kapital 3 825 4 014 4 170 4 330 4 449 4 646 4 964 5 063 5 143 5 223 

Avsättningar 939 856 704 636 742 604 591 546 546 546 

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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- förändring % 6,0 3,1 4,2 -2,5 7,8 0,6 4,2 5,0 2,8 2,8 

BETALNINGSFÖRMÅGA           

Rörelsekapital 1 331 1 281 681 806 808 388 515 169 -57 -262 

Kassalikviditet % 243 223 143 158 145 113 130 98 96 85 

SOLIDITET           

Soliditet  % 67,3 68,5 68,3 72,8 69,4 72,0 73,8 71,7 70,8 70,0 

RESULTAT           

Resultatmarginal % 5,5 5,2 4,1 3,8 3,0 3,9 5,4 2,6 1,4 1,4 

Skatteintäktsutveckling % -0,1 3,3 2,9 3,8 6,6 4,7 2,8 3,6 4,0 3,2 

Nettokostnadsutveckling % -3,3 3,1 3,8 3,9 7,7 3,6 1,6 6,9 4,1 3,2 

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 96,8 96,6 97,5 97,6 98,5 97,5 96,4 99,3 98,8 98,8 

EFFEKTIVITET           

Kapitalets omsättningshastighet 1,02 1,03 1,03 1,09 1,08 1,16 1,18 1,12 1,03 1,03 
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Folkmängd 31/12.resp år 104 867 105 995 107 022 108 488 109 880 111 026 112 178 113 179 114 200 115 200 
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Vi utvecklar Borås tillsammans! 

Människor möts i Borås 
Borås ska vara en välkomnande kommun, attraktiv för såväl invånare som besökare. Här ska alla 
oavsett bakgrund ha möjlighet att utvecklas och utmanas, inspireras och växa. Människor ska kunna 
mötas över generationer och kulturer – mångfald är något vi bejakar. 

Vi vet vilken betydelse möten mellan människor har. När vi träffas och delar intressen och erfarenheter 
med varandra tillskansar vi oss kunskap och vi utvecklas. Vi skapar förståelse gentemot varandra och 
motverkar segregation. I arbetet mot segregation måste alla parter göra vad de kan, vi måste samverka 
för att lyckas. Att ha ett jobb att gå till är en viktig del och vi ska fortsätta det framgångsrika arbetet 
med att växla försörjningsstöd mot arbete. Vi behöver också ett rikt föreningsliv och platser i hela 
kommunen som möjliggör möten mellan människor. I enlighet med Välfärdsbokslutet ska 
mötesplatserna prioriteras. 

För Mitt-S-samverkan är mötesplatser en avgörande komponent i en socialt hållbar kommun och i 
enlighet med Välfärdsbokslutet ska mötesplatserna prioriteras. Fritidsgårdar, idrottsplatser och bibliotek 
– det ska finnas verksamheter riktade till alla åldrar och alla intressen. I 2021 års budget satsar Mitt-S-
samverkan på mötesplatsen Norrbyhuset genom att ta ytterligare en våning i anspråk. Färdigställandet 
av Bodavallen fortsätter för att på sikt få ett område som främjar rörelse och möten mellan barn och 
unga. 

En satsning är också Kraftsamling Sjöbo som under tre år varit ett förvaltningsövergripande projekt. Det 
kommer att genomföras i enlighet med intentionerna i projektet: det generationsövergripande huset ska 
fyllas med liv från morgon till kväll med kulturella, fysiska och sociala aktiviteter. För att förverkliga 
denna mötesplats och allaktivitetshus ska den bedrivas gemensamt av Mötesplats Sjöbo, biblioteket, 
fritidsgården, Medborgarlabbet och Föreningsalliansen. Den tidigare biograflokalen blir navet i detta 
samarbete. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder 
av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Borås ska vara tillgängligt och tryggt för alla. Stadens stadsdelsvärdar arbetar med att länka samman 
verksamheter som till exempel mötesplatser med invånarna och bidrar till ett inkluderande samhälle. 
Mitt-S-samverkan fortsätter prioritera stadsdelsvärdarnas viktiga arbete och avsätter en miljon kronor i 
årets budget för att Arbetslivsnämnden ska sträva efter att hålla verksamheten på samma nivå som år 
2020. 

Att kunna ge sig ut i friska luften och få tillgång till områden för rekreation är viktigt för människors 
välbefinnande. Inte minst i svåra tider av pandemin har detta visat sig vara betydande i människors 
vardag. Att arbeta med ett fortsatt fokus på det rörliga friluftslivet ger ett värde i bättre fysisk och 
psykisk hälsa för boråsarna. Därför vill Mitt-S-samverkan erbjuda attraktiva möjligheter så friluftsliv blir 
en självklar del av vardagen. Spår, leder, badplatser och andra aktivitetsplatser kommer även 
fortsättningsvis ingå i arbetet med att utveckla Borås som en attraktiv kommun. 

  

Äldreomsorg 
Mitt-S-samverkan genomför en stor satsning på äldreomsorgen i årets budget. Genom ett permanent 
riktat statsbidrag kan vi satsa 42,5 miljoner kronor på att stärka och utveckla äldreomsorgen i Borås. 
Dessutom förlängs Äldreomsorgslyftet, ett riktat statsbidrag som för Borås del innebär 18 miljoner 
kronor. Statsbidraget ger möjlighet för anställda att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på 
arbetstid. 

Ur ett långsiktigt perspektiv har vård och omsorg om äldre utvecklats inom en mängd områden de 
senaste decennierna och den blir allt bättre. Folksjukdomar kan förebyggas – risken att insjunkna i 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 2968
Borås Stad, BUDGET 2021 5(99) 

hjärtinfarkt har halverats jämfört med för tjugo år sedan och detsamma gäller för stroke. Kvaliteten har 
ökat eftersom kunskapsbaserad vård och omsorg är ett självklart inslag i äldreomsorgen idag. Det finns 
områden som behöver utvecklas och förbättras, inte minst i ljuset av pandemin som slagit hårt mot 
äldreomsorgen. Medarbetare och chefer har gjort, och gör fortfarande, sitt yttersta för att skydda äldre 
och varandra från covid-19. 

Mitt-S-samverkans satsning på äldreomsorgen i årets budget är viktig för att hantera konsekvenserna av 
pandemin, men även för att arbeta med utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen. Det är 
positivt att allt fler äldre lever längre men det genererar även en arbetskraftsbrist som riskerar att 
förstärkas de kommande åren. Genom statsbidraget till äldreomsorgen kan Mitt-S-samverkan satsa på 
att öka bemanningen, vilket i sin tur kommer att öka kvaliteten eftersom personalen kan tillbringa mer 
tid med de äldre. Det ökar de äldres trygghet och förbättrar personalens arbetsmiljö. 

För att ytterligare förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten både för äldre och medarbetare ska 
omvårdspersonal inom äldreomsorgen erbjudas avgiftsfritt influensavaccin. Dessutom ska en KAL-
grupp för undersköterskor eller motsvarande tillsättas. Gruppen ska arbeta med att skapa 
förutsättningar för en förbättrad kompetensförsörjning, stärkta arbetsvillkor och se över lönebildningen. 

Det är viktigt att de äldre känner delaktighet och gemenskap i samhället. Många sammanhang som har 
varit självklara ser idag annorlunda ut. Digitaliseringen har gett oss nya forum men alla har inte samma 
förutsättningar att ta del av dem. Genom utbildning och rätt utrustning pågår arbetet med att motverka 
digitalt utanförskap hos de äldre. 

För att stärka gemenskapen och motverka ensamhet vill Mitt-S-samverkan även pröva möjligheten att 
göra verksamhet av äldreboende och förskola på Kristineberg till en form av integrerad verksamhet för 
barn och äldre. 

Social omsorg 
Mitt-S-samverkan kommer att fortsätta bygga boenden enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) för att möta det behov av bostäder som 
finns. Under 2021 planeras det för fem gruppbostäder inom LSS. Genom att bygga nya bostäder kan vi 
också byta ut de lägenheter vi har idag som inte uppfyller kriteriet att vara fullvärdiga LSS- och SoL-
boenden. 

I 2021 års budget får Sociala omsorgsnämnden 7,9 miljoner kronor för driften av en ny gruppbostad 
enligt LSS. Nämnden får också sju miljoner kronor för att komma tillrätta med ett strukturellt 
underskott och volymförändring i nämndens grunduppdrag. Mitt-S-samverkan satsar också 500 000 
kronor på inventarier till nytt boende och upprustning av lokaler för daglig verksamhet. 

Vid alla insatser av omvårdnad är det viktigt att ha funktionella arbetskläder. Under 2021 vill Mitt-S-
samverkan utreda vilket behov av arbetskläder som finns hos personalen i Sociala 
omsorgsförvaltningen. 

Mänskliga rättigheter 
Ett jämställt och ett jämlikt Borås är en förutsättning för att alla medborgare ska kunna leva och verka i 
kommunen utifrån sina egna liv. Varje människas lika rätt och värde är och ska vara en grundbult i 
Borås Stad, såväl för kommunens förvaltningar, kommunens föreningar som för civilsamhället och 
boråsarna. 

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, 
oavsett kön och familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Arbetet 
samordnas av Arbetslivsnämnden som ska ta fram en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter som 
alla kommunens nämnder och bolag ska arbeta utefter. För Mitt-S-samverkan är det prioriterat att 
förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. 

Borås Stad ska vara en kommun där alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk 
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hjärtinfarkt har halverats jämfört med för tjugo år sedan och detsamma gäller för stroke. Kvaliteten har 
ökat eftersom kunskapsbaserad vård och omsorg är ett självklart inslag i äldreomsorgen idag. Det finns 
områden som behöver utvecklas och förbättras, inte minst i ljuset av pandemin som slagit hårt mot 
äldreomsorgen. Medarbetare och chefer har gjort, och gör fortfarande, sitt yttersta för att skydda äldre 
och varandra från covid-19. 

Mitt-S-samverkans satsning på äldreomsorgen i årets budget är viktig för att hantera konsekvenserna av 
pandemin, men även för att arbeta med utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen. Det är 
positivt att allt fler äldre lever längre men det genererar även en arbetskraftsbrist som riskerar att 
förstärkas de kommande åren. Genom statsbidraget till äldreomsorgen kan Mitt-S-samverkan satsa på 
att öka bemanningen, vilket i sin tur kommer att öka kvaliteten eftersom personalen kan tillbringa mer 
tid med de äldre. Det ökar de äldres trygghet och förbättrar personalens arbetsmiljö. 

För att ytterligare förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten både för äldre och medarbetare ska 
omvårdspersonal inom äldreomsorgen erbjudas avgiftsfritt influensavaccin. Dessutom ska en KAL-
grupp för undersköterskor eller motsvarande tillsättas. Gruppen ska arbeta med att skapa 
förutsättningar för en förbättrad kompetensförsörjning, stärkta arbetsvillkor och se över lönebildningen. 

Det är viktigt att de äldre känner delaktighet och gemenskap i samhället. Många sammanhang som har 
varit självklara ser idag annorlunda ut. Digitaliseringen har gett oss nya forum men alla har inte samma 
förutsättningar att ta del av dem. Genom utbildning och rätt utrustning pågår arbetet med att motverka 
digitalt utanförskap hos de äldre. 

För att stärka gemenskapen och motverka ensamhet vill Mitt-S-samverkan även pröva möjligheten att 
göra verksamhet av äldreboende och förskola på Kristineberg till en form av integrerad verksamhet för 
barn och äldre. 

Social omsorg 
Mitt-S-samverkan kommer att fortsätta bygga boenden enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) för att möta det behov av bostäder som 
finns. Under 2021 planeras det för fem gruppbostäder inom LSS. Genom att bygga nya bostäder kan vi 
också byta ut de lägenheter vi har idag som inte uppfyller kriteriet att vara fullvärdiga LSS- och SoL-
boenden. 

I 2021 års budget får Sociala omsorgsnämnden 7,9 miljoner kronor för driften av en ny gruppbostad 
enligt LSS. Nämnden får också sju miljoner kronor för att komma tillrätta med ett strukturellt 
underskott och volymförändring i nämndens grunduppdrag. Mitt-S-samverkan satsar också 500 000 
kronor på inventarier till nytt boende och upprustning av lokaler för daglig verksamhet. 

Vid alla insatser av omvårdnad är det viktigt att ha funktionella arbetskläder. Under 2021 vill Mitt-S-
samverkan utreda vilket behov av arbetskläder som finns hos personalen i Sociala 
omsorgsförvaltningen. 

Mänskliga rättigheter 
Ett jämställt och ett jämlikt Borås är en förutsättning för att alla medborgare ska kunna leva och verka i 
kommunen utifrån sina egna liv. Varje människas lika rätt och värde är och ska vara en grundbult i 
Borås Stad, såväl för kommunens förvaltningar, kommunens föreningar som för civilsamhället och 
boråsarna. 

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, 
oavsett kön och familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Arbetet 
samordnas av Arbetslivsnämnden som ska ta fram en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter som 
alla kommunens nämnder och bolag ska arbeta utefter. För Mitt-S-samverkan är det prioriterat att 
förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. 

Borås Stad ska vara en kommun där alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk 
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, ska 
kunna leva det liv de själva vill. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar ska minska 
(medelvärde) 

17 17 17 17 17 

Andelen hemtjänsttagare 
som uppger att 
hemtjänstpersonalen alltid 
eller oftast tar hänsyn till den 
äldres egna åsikter och 
önskemål ska öka, %. 

87 86 83 84 - 

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

86 82 81 81 - 

Antal gästnätter i Borås ska 
öka 

201 527 215 448 216 616 225 846 163 444 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny 
badplats vilket gärna kan ske i samverkan med föreningslivet. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för 
fritidsgårdarna så att dessa håller öppet när behovet är som störst. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna 
mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva 
som möjligt. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda förutsättningarna att införa ett 
riktat stöd till föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva 
möjligheten att införa någon form av integrerad verksamhet för barn och 
äldre, till exempel på Kristineberg. 

Vård- och äldrenämnden, 
Förskolenämnden 

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett 
husdjursvänligt vård- och omsorgsboende. Vård- och äldrenämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda 
förutsättningarna för att i högre grad kunna stötta unga, vars placering 
inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 
boende. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på 
Sociala omsorgsförvaltningen som har behov av fria arbetskläder, vilka 
kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta. 

Sociala omsorgsnämnden 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för 
demokrati. Därför prioriterar Mitt-S-samverkan utbildning högt. Borås Stad ska erbjuda en skola där 
varje elev får den hjälp de behöver, där alla elever får en trygg och lugn studiemiljö och där 
pedagogerna får tid och möjlighet att genomföra sitt jobb. 

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla 
språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens 
utveckling. 

För att varje barn ska kunna nå sin fulla potential och för att arbetsmiljön för pedagogerna ska vara 
hållbar tillförs Förskolenämnden ett allmänt tillskott om fyra miljoner kronor riktat mot 
barngruppernas storlek. Mitt-S-samverkan satsar även i årets budget fem miljoner kronor på att rusta 
upp förskolornas utemiljöer. 

Det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och duktiga pedagoger. Lärare i Borås Stad ska 
kunna känna stolthet över sitt yrke och ha goda förutsättningar när de genomför sitt viktiga arbete, 
samtidigt som de måste få möjlighet till kompetensutveckling. Grundskolenämnden tillförs i årets 
budget åtta miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att öka måluppfyllelsen. 

Det är viktigt att varje elev får välja skola och därför fortsätter vi utveckla det aktiva skolvalet även 
under 2021. Målet är att alla elever får sitt förstahandsval och för att det ska vara möjligt fortsätter vi att 
renovera gamla skolor men vi bygger också nya skolor. Näst på tur att renoveras är Myråsskolan. I 
Borås nya stadsdel Gässlösa planerar vi att bygga Gässlösaskolan, en ny F-9-skola som också kommer 
ge plats åt grundsärskola och kommunikationsklass. 

För Mitt-S-samverkan är det viktigt att varje elev får den hjälp hen behöver för att nå så långt som 
möjligt. Det krävs en flexibel skola som utmanar alla elever på deras nivå och stimulerar elever att hela 
tiden vilja komma längre. Det handlar både om elever som har det svårt i skolan men också om elever 
som är särskilt begåvade och behöver extra stöd och stimulans. 

Gymnasieskolan i Borås Stad ska ha fortsatt hög kvalitet och ge alla elever en chans att utvecklas. Fler 
elever ska klara gymnasiet utan att vi sänker kraven. Mitt-S-samverkan vill utveckla framtidens 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. En del i det är att bygga ut Bäckängsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet så att vi kan bli mer flexibla i vår antagningsprocess. Vi vill också se över 
möjligheten att göra om kvarteret Nornan till ett Campus Bäckäng, en del av Bäckängsgymnasiet. 

För Mitt-S-samverkan är det viktigt att kommunen fortsätter arbeta med KAA-elever, det vill säga 
elever som befinner sig i det kommunala aktivitetsansvaret. Det handlar om elever som varken studerar 
eller arbetar. Under 2020 har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan med 
Arbetslivsnämnden etablerat en KAA-enhet som har börjat med uppsökande verksamhet. Nästa steg är 
att hjälpa fler ungdomar tillbaka till utbildning. 

Coronapandemin har gjort att människor blir av med sina jobb och behöver ställa om. När samhället 
står inför eller har gått in i en lågkonjunktur befinner sig vuxenutbildningen i en högkonjunktur. Det 
visar oss hur viktigt det är med en flexibel vuxenutbildning som kan möta framtidens behov. Därför 
fortsätter Mitt-S-samverkan satsa på Borås Stads vuxenutbildning. I årets budget får nämnden 8,5 
miljoner kronor för att bland annat utveckla vuxenutbildningen. Det är en stor och viktig satsning i en 
föränderlig tid. 

Det är viktigt att vuxenutbildningen samverkar med näringslivet och Högskolan i Borås så att vi kan 
möta arbetsmarknadens behov. Det kan till exempel handla om att förlägga SFI-utbildningar (svenska 
för invandrare) på arbetsplatser och om att ta fram lärlingsutbildningar tillsammans med företag så att 
man matchar deras behov. 

Kultur 
Kultur är intellektets infrastruktur. Den ger människor verktyg att förstå, ifrågasätta och se på samhället 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för 
demokrati. Därför prioriterar Mitt-S-samverkan utbildning högt. Borås Stad ska erbjuda en skola där 
varje elev får den hjälp de behöver, där alla elever får en trygg och lugn studiemiljö och där 
pedagogerna får tid och möjlighet att genomföra sitt jobb. 

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla 
språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens 
utveckling. 

För att varje barn ska kunna nå sin fulla potential och för att arbetsmiljön för pedagogerna ska vara 
hållbar tillförs Förskolenämnden ett allmänt tillskott om fyra miljoner kronor riktat mot 
barngruppernas storlek. Mitt-S-samverkan satsar även i årets budget fem miljoner kronor på att rusta 
upp förskolornas utemiljöer. 

Det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och duktiga pedagoger. Lärare i Borås Stad ska 
kunna känna stolthet över sitt yrke och ha goda förutsättningar när de genomför sitt viktiga arbete, 
samtidigt som de måste få möjlighet till kompetensutveckling. Grundskolenämnden tillförs i årets 
budget åtta miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att öka måluppfyllelsen. 

Det är viktigt att varje elev får välja skola och därför fortsätter vi utveckla det aktiva skolvalet även 
under 2021. Målet är att alla elever får sitt förstahandsval och för att det ska vara möjligt fortsätter vi att 
renovera gamla skolor men vi bygger också nya skolor. Näst på tur att renoveras är Myråsskolan. I 
Borås nya stadsdel Gässlösa planerar vi att bygga Gässlösaskolan, en ny F-9-skola som också kommer 
ge plats åt grundsärskola och kommunikationsklass. 

För Mitt-S-samverkan är det viktigt att varje elev får den hjälp hen behöver för att nå så långt som 
möjligt. Det krävs en flexibel skola som utmanar alla elever på deras nivå och stimulerar elever att hela 
tiden vilja komma längre. Det handlar både om elever som har det svårt i skolan men också om elever 
som är särskilt begåvade och behöver extra stöd och stimulans. 

Gymnasieskolan i Borås Stad ska ha fortsatt hög kvalitet och ge alla elever en chans att utvecklas. Fler 
elever ska klara gymnasiet utan att vi sänker kraven. Mitt-S-samverkan vill utveckla framtidens 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. En del i det är att bygga ut Bäckängsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet så att vi kan bli mer flexibla i vår antagningsprocess. Vi vill också se över 
möjligheten att göra om kvarteret Nornan till ett Campus Bäckäng, en del av Bäckängsgymnasiet. 

För Mitt-S-samverkan är det viktigt att kommunen fortsätter arbeta med KAA-elever, det vill säga 
elever som befinner sig i det kommunala aktivitetsansvaret. Det handlar om elever som varken studerar 
eller arbetar. Under 2020 har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan med 
Arbetslivsnämnden etablerat en KAA-enhet som har börjat med uppsökande verksamhet. Nästa steg är 
att hjälpa fler ungdomar tillbaka till utbildning. 

Coronapandemin har gjort att människor blir av med sina jobb och behöver ställa om. När samhället 
står inför eller har gått in i en lågkonjunktur befinner sig vuxenutbildningen i en högkonjunktur. Det 
visar oss hur viktigt det är med en flexibel vuxenutbildning som kan möta framtidens behov. Därför 
fortsätter Mitt-S-samverkan satsa på Borås Stads vuxenutbildning. I årets budget får nämnden 8,5 
miljoner kronor för att bland annat utveckla vuxenutbildningen. Det är en stor och viktig satsning i en 
föränderlig tid. 

Det är viktigt att vuxenutbildningen samverkar med näringslivet och Högskolan i Borås så att vi kan 
möta arbetsmarknadens behov. Det kan till exempel handla om att förlägga SFI-utbildningar (svenska 
för invandrare) på arbetsplatser och om att ta fram lärlingsutbildningar tillsammans med företag så att 
man matchar deras behov. 

Kultur 
Kultur är intellektets infrastruktur. Den ger människor verktyg att förstå, ifrågasätta och se på samhället 
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ur nya perspektiv. Politikens uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för 
det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning. 

Mitt-S-samverkan satsar i årets budget 3,3 miljoner kronor extra på kulturen. Dessa medel ska bland 
annat gå till att anställa kulturpedagoger som kommer arbeta gentemot Norrbyhuset, Hässlehuset och 
Sjöbohuset. Kulturpedagogerna arbetar uppsökande med att få barn och unga att vilja ta del av 
Kulturskolans och Kulturförvaltningens utbud. Det är ett bra sätt att få barn och unga att testa något 
nytt och få en meningsfull fritid. 

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek 
ska bli meröppna. Meröppet bibliotek är ett komplement till bibliotekens vanliga öppettider, vilket 
betyder att man kan använda biblioteket även när det är obemannat. I planen ska biblioteken som finns 
i serviceorterna prioriteras. Detta är ett koncept som har fungerat utmärkt och Mitt-S-samverkan vill att 
fler boråsare ska kunna ta del av denna möjlighet. 

Det är viktigt att den konstnärliga utsmyckningen av staden fortsätter så att fler boråsare kan ta del av 
konst och kultur i sin vardag. Till det avsätter Mitt-S-samverkan fyra miljoner kronor i årets budget 
enligt 1%-regeln. Dessutom lägger vi 3,5 miljoner kronor på konstbiennalen under 2021. 
Konstbiennalen är en del i Borås 400-årsfirande. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen föräldrar som 
känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på förskolan 
ska öka, %. 

95,4 95,9 95,8 95,7 96 

Andelen barn som får plats 
på förskola på önskat 
placeringsdatum, ska öka 
(%) 

42 - 74 81 - 

Andelen elever i åk 9 som är 
behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska 
öka, %. 

85 79 80 80 84 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i årskurs 9 ska 
öka. 

221 213 222 220 223 

Andelen elever som känner 
sig trygga i grundskolan, åk 
4-9 ska öka, %. 

92,2 91,8 87,3 87,2 89,1 

Andelen elever som känner 
sig trygga i gymnasieskolan 
ska öka, %. 

94,8 96,3 95,2 95 - 

Andelen elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen ska 
öka, %. 

- 93,2 93 91 92 

Andelen barn och unga som 
inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd ska öka; %. 

98 98 99 99 98 
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 
2021 utreda hur skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den 
enskilda eleven drabbas. 

Grundskolenämnden, 
Tekniska nämnden 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 
2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler 
gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda 
lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Lokalförsörjningsnämnden, 
Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken 
ordning kommunens bibliotek ska bli meröppna. Biblioteken i 
serviceorterna ska prioriteras. 

Kulturnämnden 

Företagandet växer genom samverkan 
För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som jobben 
skapas och Borås är inget undantag. Det är av stor vikt att samspelet mellan kommun och näringsliv 
fungerar på ett för båda parter tillfredsställande sätt. 

Det ska vara attraktivt att etablera och utveckla företag i Borås. Med kontinuerlig kontakt, nära 
samverkan och öppen dialog mellan näringslivet och kommunen säkrar vi ett gott företagsklimat. En 
god relation mellan näringslivet och Borås Stad är avgörande för företagens framväxt. Kommunen ska 
fortsätta förenkla administrativa processer och bli mer flexibel i bemötandet av företagen. 

På grund av coronapandemin har många företag haft det tufft. För att stötta och underlätta har Borås 
Stad bland annat inrättat Företagsakuten, ett forum där lokala och regionala näringsidkare kan få råd, 
stöd och svar på frågor från våra näringslivsutvecklare. 

Så fort coronasituationen gör det möjligt kommer Kommunstyrelsen att återuppta satsningen Borås runt 
på 109 dagar för att möta näringslivet och skapa kontakter. Genom personliga möten besöker politiker 
små som stora företag i hela kommunen. Tillsammans utvecklar vi kommunen. 

Under 2021 tilldelar Mitt-S-samverkan två miljoner kronor till Marketplace Borås och Science Park 
Borås, vilka är samarbeten mellan akademi, offentliga aktörer, institut, näringsliv och det civila 
samhället. Samarbetet syftar till att stärka Borås och hela Sjuhärad inom mode, textil och design. 

Borås Stad vill vid utveckling och nybyggnation av anläggningar se ett nära samarbete med näringslivet 
och föreningslivet. Finns viljan till att av näringslivet vara en del av nya anläggningar ska detta vara 
möjligt. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Resultatet av det 
sammanfattande omdömet 
om näringslivsklimatet i 
Borås Stad ska öka. (Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät skala mellan 1 
och 6). 

3,5 3,42 3,6 3,46 3,53 
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 
2021 utreda hur skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den 
enskilda eleven drabbas. 

Grundskolenämnden, 
Tekniska nämnden 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 
2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler 
gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda 
lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Lokalförsörjningsnämnden, 
Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken 
ordning kommunens bibliotek ska bli meröppna. Biblioteken i 
serviceorterna ska prioriteras. 

Kulturnämnden 

Företagandet växer genom samverkan 
För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som jobben 
skapas och Borås är inget undantag. Det är av stor vikt att samspelet mellan kommun och näringsliv 
fungerar på ett för båda parter tillfredsställande sätt. 

Det ska vara attraktivt att etablera och utveckla företag i Borås. Med kontinuerlig kontakt, nära 
samverkan och öppen dialog mellan näringslivet och kommunen säkrar vi ett gott företagsklimat. En 
god relation mellan näringslivet och Borås Stad är avgörande för företagens framväxt. Kommunen ska 
fortsätta förenkla administrativa processer och bli mer flexibel i bemötandet av företagen. 

På grund av coronapandemin har många företag haft det tufft. För att stötta och underlätta har Borås 
Stad bland annat inrättat Företagsakuten, ett forum där lokala och regionala näringsidkare kan få råd, 
stöd och svar på frågor från våra näringslivsutvecklare. 

Så fort coronasituationen gör det möjligt kommer Kommunstyrelsen att återuppta satsningen Borås runt 
på 109 dagar för att möta näringslivet och skapa kontakter. Genom personliga möten besöker politiker 
små som stora företag i hela kommunen. Tillsammans utvecklar vi kommunen. 

Under 2021 tilldelar Mitt-S-samverkan två miljoner kronor till Marketplace Borås och Science Park 
Borås, vilka är samarbeten mellan akademi, offentliga aktörer, institut, näringsliv och det civila 
samhället. Samarbetet syftar till att stärka Borås och hela Sjuhärad inom mode, textil och design. 

Borås Stad vill vid utveckling och nybyggnation av anläggningar se ett nära samarbete med näringslivet 
och föreningslivet. Finns viljan till att av näringslivet vara en del av nya anläggningar ska detta vara 
möjligt. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Resultatet av det 
sammanfattande omdömet 
om näringslivsklimatet i 
Borås Stad ska öka. (Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät skala mellan 1 
och 6). 

3,5 3,42 3,6 3,46 3,53 

Borås Stad, BUDGET 2021 10(99) 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Rankingen i SKL:s öppna 
jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI) ska 
öka 

66 72 71 71 - 

Hela kommunen ska leva 
Borås är större än staden. En attraktiv kommun kräver en livskraftig landsbygd. Borås Stad är stort och 
en tredjedel av invånarna i kommunen bor i våra serviceorter Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors med omnejd. 

Det är viktigt att Borås växer och utvecklas. Inte minst i de serviceorter och dess närliggande omland, 
som klär in staden med dess kreativitet. Ett led är de utbyggnadsstrategier som är under arbete för 
orterna runt om i kommunen. Tillsammans med orternas delaktighet kommer strategierna forma och 
utveckla orterna ytterligare. Här har också Samhällsbyggnadsnämnden en avgörande uppgift i att 
säkerställa tillgängligheten av detaljplaner, vilka ska möjliggöra varierad bostadsbyggnation i varje ort. 

Ortsrådens organisation, nätverk och sammanhang har under lång tid skapats och blivit en självklar del 
i orterna. Dessa ska involveras vid processer och beslut. Delaktighet är avgörande för att invånare ska 
kunna påverka sitt liv och sin vardag. Ett sätt är att de tillsammans med lokala företag, föreningar och 
kommunens berörda förvaltningar skapar ett forum, en lokal Samrådsarena landsbygd, för att gemensamt 
utveckla samhället. 

Stadsutveckling 
Borås är en attraktiv kommun att bo och verka i och fortsätter därför att växa. Detta är en utmaning 
och ställer krav på att kommunen, i takt med tillväxten, också säkerställer att stadsutvecklingen går 
framåt utifrån människors behov av bostäder, rekreation, parker och naturliga mötesplatser såsom att 
till exempel uppmuntra stadsodling. 

Nya utvecklingsområden såsom Gässlösa, Knalleland och på sikt även Getängen är stadsdelar som, 
enligt redan beslutad översiktsplan och utbyggnadsstrategi, är områden som Borås ska forma. Det är 
komplexa processer som kräver långsiktighet. Mitt-S-samverkan vill ha en stad som håller ihop och 
riktar därför medel till att forma dessa utvecklingsprocesser utifrån ett mer övergripande och förankrat 
perspektiv. Vi vet att många städer som växer och som planerar nya stadsdelar har svårt med de 
helhetsövergripande processerna, vilket riskerar att göra arbetet långsamt. Detta vill Mitt-S-samverkan 
undvika genom att nu, i tidigt skede, ge nya medel för att möjliggöra så att stora omvandlingsprojekt 
ska bli mer långsiktiga med god förankring hos alla intressenter, och där arbetet blir 
förvaltningsöverskridande och mer flexibelt. Genom att säkerställa och fördjupa arbetet mellan 
översiktsplanering och detaljplanering blir det en mer gemensam kraftsamling. 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas därför totalt 2,5 miljoner kronor i syfte att 
etablera en projektorganisering kring större stadsutvecklingsprojekt samt att stärka det 
strukturskissarbete som är tänkt att vara länken mellan översiktlig och detaljerad planering. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

75 81 98 99 98 

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

63,4 74,4 82 82 - 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 22 23 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
”För att trafiksystemet ska fungera effektivt måste andelen av våra förflyttningar som görs med bil 
minska och kapacitetsstarka färdmedel som gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver därför prioriteras i 
staden.” Denna utgångspunkt för stadsbyggande och trafikplanering är hämtad ur Översiktsplan för 
Borås, antagen av sju av åtta partier i Kommunfullmäktige. 

När det gäller både person- och godstransporter ska användningen av fossila bränslen fasas ut, i en takt 
som överensstämmer med stadens koldioxidbudget, och två vägar står till buds: att minska det totala 
transportbehovet och att ställa om kvarvarande transporter till hållbara fossilfria bränslen. Båda 
strategierna behöver användas av Borås Stad. Inrikes transporter står för cirka 30 procent av Sveriges 
totala utsläpp av växthusgaser, enligt Klimatpolitiska rådet som ingår i det statliga ramverket för 
klimatpolitik. 

Utifrån ovanstående ska samtliga nämnder och kommunala bolag planera för att avveckla de fossila 
bränslena i den takt som krävs och arbeta med att transporteffektivisera hela sin verksamhet. I detta 
ingår att underlätta för anställda att välja klimateffektiva resor till och från arbetet. 

Elektrifieringen av stadstrafiken ska fortsätta. Lokalförsörjningsnämnden erhåller en investeringsram 
för att bygga ut laddinfrastruktur för att klara stadens egna verksamheters behov. 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Världen och därmed Borås befinner sig i en klimatkris. Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska 
arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. 

Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp 
tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av 
Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, Klimatrådet. 

Klimatkompensationsfonden under Miljö- och konsumentnämnden tillförs 250 000 kronor. Ur denna 
pott ska andra delar av Borås Stad kunna söka mindre belopp som kan fungera som smörjmedel att 
starta eller utöka klimatarbete. Miljö- och konsumentnämnden ska ta fram och besluta om kriterier för 
potten. 

Under coronapandemin har arbetssätt prövats som skulle kunna bidra till att minska stadens samlade 
klimatpåverkan. Erfarenheter av dessa arbetssätt, fördelar och nackdelar, ska tas tillvara. Det kan handla 
om allt från bättre teknisk kapacitet och utrustning för distansmöten till översyn av regler för fysiskt 
deltagande i konferenser och kurser. 

Kostorganisationen har precis gjort en omstart när det gäller att arbeta för minskat matsvinn. Matens 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

75 81 98 99 98 

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

63,4 74,4 82 82 - 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 22 23 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
”För att trafiksystemet ska fungera effektivt måste andelen av våra förflyttningar som görs med bil 
minska och kapacitetsstarka färdmedel som gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver därför prioriteras i 
staden.” Denna utgångspunkt för stadsbyggande och trafikplanering är hämtad ur Översiktsplan för 
Borås, antagen av sju av åtta partier i Kommunfullmäktige. 

När det gäller både person- och godstransporter ska användningen av fossila bränslen fasas ut, i en takt 
som överensstämmer med stadens koldioxidbudget, och två vägar står till buds: att minska det totala 
transportbehovet och att ställa om kvarvarande transporter till hållbara fossilfria bränslen. Båda 
strategierna behöver användas av Borås Stad. Inrikes transporter står för cirka 30 procent av Sveriges 
totala utsläpp av växthusgaser, enligt Klimatpolitiska rådet som ingår i det statliga ramverket för 
klimatpolitik. 

Utifrån ovanstående ska samtliga nämnder och kommunala bolag planera för att avveckla de fossila 
bränslena i den takt som krävs och arbeta med att transporteffektivisera hela sin verksamhet. I detta 
ingår att underlätta för anställda att välja klimateffektiva resor till och från arbetet. 

Elektrifieringen av stadstrafiken ska fortsätta. Lokalförsörjningsnämnden erhåller en investeringsram 
för att bygga ut laddinfrastruktur för att klara stadens egna verksamheters behov. 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Världen och därmed Borås befinner sig i en klimatkris. Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska 
arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. 

Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp 
tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av 
Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, Klimatrådet. 

Klimatkompensationsfonden under Miljö- och konsumentnämnden tillförs 250 000 kronor. Ur denna 
pott ska andra delar av Borås Stad kunna söka mindre belopp som kan fungera som smörjmedel att 
starta eller utöka klimatarbete. Miljö- och konsumentnämnden ska ta fram och besluta om kriterier för 
potten. 

Under coronapandemin har arbetssätt prövats som skulle kunna bidra till att minska stadens samlade 
klimatpåverkan. Erfarenheter av dessa arbetssätt, fördelar och nackdelar, ska tas tillvara. Det kan handla 
om allt från bättre teknisk kapacitet och utrustning för distansmöten till översyn av regler för fysiskt 
deltagande i konferenser och kurser. 

Kostorganisationen har precis gjort en omstart när det gäller att arbeta för minskat matsvinn. Matens 
Borås Stad, BUDGET 2021 12(99) 

klimatavtryck och svinnet ska mätas löpande och minska över tid på ett sätt som medverkar till att klara 
koldioxidbudgeten. Stadens kök ska vid utgången av 2021 klara motsvarande Kravs certifiering på nivå 
två, enligt Borås Stads Miljömål. 

Sedan tidigare är fastslaget att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska 
utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. 

Ambitionen för solenergi ska öka. Vid nybygge i stadens regi ska det alltid prövas om tak kan förses 
med solceller. Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en andelsägd solenergianläggning. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 40 41 43 45 

Den totala 
energiproduktionen från 
solenergi ska öka, MWh 

133 118 210 230 - 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Fastställa kriterier för en pott på 250.000 kronor ur vilken andra delar av 
Borås Stad ska kunna söka mindre belopp för att starta eller utöka 
klimatarbete. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

Ekonomi och egen organisation 
Med över 10 000 anställda är Borås Stad den enskilt största arbetsgivaren i kommunen. Som 
arbetsgivare ska vi alltid sträva efter att vara en arbetsplats där medarbetare känner delaktighet, där 
nytänkande och öppenhet är ledord och möjligheten till personlig utveckling är stor. 

När vi blir fler i kommunen ökar behovet av personal. Borås likt övriga Sverige står inför stora 
rekryteringsbehov på grund av betydande pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster. 
För att möta personalbristen ska Borås Stad ständigt verka för att vara en intressant och lockande 
arbetsgivare. Alla anställda ska ha möjlighet till kompetensutveckling. 

Borås Stad arbetar aktivt med att främja en god organisationshälsa. Frisk organisation är ett pågående 
projekt som spänner över tre år. Målet med satsningen är att den ska leda till mindre sjukfrånvaro och 
god hälsa hos alla anställda i kommunen. 

Vi blir allt mer varse om att vi måste förändra vårt sätt att leva för att stävja den klimatkris som råder. 
Alla måste hjälpas åt för att vi ska lyckas. I ett led att skapa ett gemensamt styrsystem ska vi koppla 
samman koldioxidbudgeten med Borås Stads budget. Vi ska även arbeta med att förebygga avfall inom 
kommunorganisationen. Under 2021 kommer en utredning genomföras för att finna lämplig nämnd 
som ska bära det övergripande ansvaret för det arbetet. 

Vi vill möjliggöra och uppmuntra anställda som vill driva kommunala verksamheter på intraprenad. Ett 
första steg är att Kommunstyrelsen under första halvan av 2021 får i uppdrag att ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 

I Borås Stad förenas medarbetare i ett gemensamt uppdrag – att underlätta och förbättra människors 
vardag. Vårt mål är en organisation som bygger på förtroende, transparens och tillit. Arbetet med 
projektet Tillitsresan – en organisationsidé där allt ledarskap och medarbetarskap ska präglas av tillit 
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- kommer att fortsätta under 2021. Tillitsresan banar väg för en större tro på varandra genom att ge 
chefer större mandat och medarbetare större utrymme. På så sätt åstadkommer vi ett förhållningssätt 
mellan medarbetare och invånare som är mer tillåtande, utvecklande och kreativt. 

  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

563 492 414 399 420 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

7,5 7,3 7,4 7,3 8,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

472,7 407,9 446,6 430,3 392,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 40 - 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och 
Sociala omsorgsnämnden tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller 
motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under första halvan 
av 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads budget och 
koldioxidbudgeten kan kopplas ihop. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas 
mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig 
under första halvan av 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

Kommunorganisationen behöver arbeta med att förebygga att avfall inom 
den egna organisationen uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och 
föreslå nämnd som ska ta det övergripande ansvaret för detta arbete. 

Kommunstyrelsen 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en 
gemensam kostorganisation under en nämnd, till exempel 
Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. Uppdraget ska 
redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, 
Vård- och äldrenämnden 

Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka 
uppgifter som förvaltningen ska ansvara för. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram 
regelverk och informationsmaterial om intraprenader. Kommunstyrelsen 
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- kommer att fortsätta under 2021. Tillitsresan banar väg för en större tro på varandra genom att ge 
chefer större mandat och medarbetare större utrymme. På så sätt åstadkommer vi ett förhållningssätt 
mellan medarbetare och invånare som är mer tillåtande, utvecklande och kreativt. 

  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

563 492 414 399 420 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

7,5 7,3 7,4 7,3 8,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

472,7 407,9 446,6 430,3 392,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 40 - 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och 
Sociala omsorgsnämnden tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller 
motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under första halvan 
av 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads budget och 
koldioxidbudgeten kan kopplas ihop. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas 
mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig 
under första halvan av 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

Kommunorganisationen behöver arbeta med att förebygga att avfall inom 
den egna organisationen uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och 
föreslå nämnd som ska ta det övergripande ansvaret för detta arbete. 

Kommunstyrelsen 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en 
gemensam kostorganisation under en nämnd, till exempel 
Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. Uppdraget ska 
redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, 
Vård- och äldrenämnden 

Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka 
uppgifter som förvaltningen ska ansvara för. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram 
regelverk och informationsmaterial om intraprenader. Kommunstyrelsen 

Borås Stad, BUDGET 2021 14(99) 

Uppdrag Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom 
Borås Stad i arbetet mot invasiva arter. Kommunstyrelsen 
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Borås 2025 
Borås utvecklar sin framtid utifrån arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i 
fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara individernas unika kraft, 
kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I 
Borås lever människor tillsammans, i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den 
livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och 
upplevelser. 

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

Styrmodell i Borås Stad 

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

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. Målen i budgeten ska följas upp med en 
beskrivning av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Här ska kortfattat och enkelt framgå varför målet 
uppnåtts eller inte. 

Årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och analys av måluppfyllelsen. Det är dock av 
stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras och analyseras löpande under verksamhetsåret och inte 
enbart blir en punkt i en årsredovisning. Därför gäller att utfallet för indikatorerna ska ingå både i 
löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om en indikator finns 
tillgängliga ska de redovisas och analyseras i de ordinarie uppföljningsrapporterna. 

  

Målstyrningen 
Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och mot uppsatta mål. Det handlar om att skapa 
ett klart samband mellan resurser, aktiviteter, prestationer och effekter för dem vi är till för. 
Målstyrningen i Borås Stad utgår från Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och 
indikatorer. 

Indikatorer, särskilda uppdrag och aktiviteter utgår från visionens strategiska målområden: 

1. Människor möts i Borås 

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3. Företagandet växer genom samverkan 

4. Livskraftig stadskärna 

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

De ekonomiska resurserna ger, tillsammans med engagerade medarbetare, förutsättningar för 
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Borås 2025 
Borås utvecklar sin framtid utifrån arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i 
fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara individernas unika kraft, 
kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I 
Borås lever människor tillsammans, i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den 
livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och 
upplevelser. 

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

Styrmodell i Borås Stad 

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

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. Målen i budgeten ska följas upp med en 
beskrivning av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Här ska kortfattat och enkelt framgå varför målet 
uppnåtts eller inte. 

Årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och analys av måluppfyllelsen. Det är dock av 
stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras och analyseras löpande under verksamhetsåret och inte 
enbart blir en punkt i en årsredovisning. Därför gäller att utfallet för indikatorerna ska ingå både i 
löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om en indikator finns 
tillgängliga ska de redovisas och analyseras i de ordinarie uppföljningsrapporterna. 

  

Målstyrningen 
Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och mot uppsatta mål. Det handlar om att skapa 
ett klart samband mellan resurser, aktiviteter, prestationer och effekter för dem vi är till för. 
Målstyrningen i Borås Stad utgår från Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och 
indikatorer. 

Indikatorer, särskilda uppdrag och aktiviteter utgår från visionens strategiska målområden: 

1. Människor möts i Borås 

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3. Företagandet växer genom samverkan 

4. Livskraftig stadskärna 

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

De ekonomiska resurserna ger, tillsammans med engagerade medarbetare, förutsättningar för 
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verksamheten. Därför finns, utöver visionens målområden, även stödområdet ekonomi och egen 
organisation. Inom målområdet finns indikatorer för sjukfrånvaro, timavlönade och hälsa. 
Kommunfullmäktige har uttryckt mål för kommunen i sin helhet, och varje nämnd ska utifrån sin 
utgångspunkt och sina förutsättningar arbeta i den riktning som framgår av de kommuntotala målen. 
Nämndernas  utfall redovisas i texterna för respektive nämnd. 

  

Utvecklingsarbete 

Revidering av visionen 
Under 2021 ska visionen antas av Kommunfullmäktige igen och behöver innan dess åter revideras och 
förankras. Utgångspunkter för revideringen är att visionen ska fortsätta att utgå från hållbarhet, i form 
av en berättelse och kompletterad med strategiska målområden. Visionen ska gälla för alla som bor, 
arbetar, lever, umgås och möts i Borås. 

Målsättningar med revideringsarbetet är att stärka visionens förankring, uppföljning, koppling till övriga 
styrdokument samt att nå ut till boråsarna för underlätta att visionen om ett hållbart Borås kan nås och 
blir verklig för fler. 

Tillitsresan 
Under året ska Borås Stads styr- och ledningssystem revideras i riktning mot tillitsbaserad styrning så att 

• det fokuserar på verksamhetens syfte och boråsarnas behov, 
• varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 
• förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla medarbetare som tar initiativ till 

utveckling och samarbete över de traditionella gränserna. 

Arbetet sker i form av Tillitsresan, där koncernövergripande arbetsgrupper arbetar igenom de 
utvecklingsområden som definierades under arbetet i SKL-projektet Förenklat och effektivare 
styrsystem. Arbetet fortsätter under 2021 med att arbeta fram konkreta förslag på förändringar och 
förbättringar. 
 

Innovationsplattform Borås 
Borås Stad påbörjar arbetet med Fas 3 av Innovationsplattformen. Arbetet under 2020 och 2021 
innebär att Borås Stad ska ha ett eget ägarskap och plattformen ska övergå i ordinarie verksamhet. 

Plattformen kommer att förstärkas med nätverk och kompetens från linjen. Vidare kommer etablerade 
nätverk till akademin, institut, näringsliv, myndigheter och andra organisationer i det lokala 
innovationssystemet att kunna nyttjas för gemensam kraftsamling och mobilisering. 

  

Arbetet med mänskliga rättigheter 
Arbetet med mänskliga rättigheter är fastslaget i Sveriges grundlag och det kommunala kärnuppdraget 
bygger på mänskliga rättigheter. Alla verksamheter i Borås Stad har skyldigheter att tillgodose 
rättigheterna för de som lever, bor och verkar i Borås. 

Arbetet med mänskliga rättigheter kan ses som både mål, men också medel för en jämlik och 
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utvecklande organisation. Det är viktigt att inte bara tillgodose och skydda de mänskliga rättigheterna 
utan också säkerställa att arbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Medarbetare ska ha god kunskap inom området. Framtagna verktyg hjälper till att se hur mänskliga 
rättigheter knyter an till det egna arbetsområdet. För att öka kunskapen och se hur det hör samman 
med det kommunala grunduppdraget krävs ett rättighetsbaserat arbetssätt. Att arbeta utifrån ett 
rättighetsperspektiv är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och handlar i första hand inte om att 
göra nytt, utan att synliggöra det. 

Barn och ungas rättigheter 
För att arbeta utifrån barns rättigheter krävs kunskap om vilka rättigheter barn har. Genom att fler 
vuxna känner till barns rättigheter kan vi också sprida kunskap om barns rättigheter till barnen själva. 
Utbildningar om vilka rättigheter barn har fortsätter erbjudas till anställda inom Borås Stad. Likaså 
användningen av verktyg som barnkonsekvensanalys och barnrättschecklista för att pröva barns bästa i 
beslut som rör barn och unga. 

Resultatet från LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2020 sprids till berörda nämnder, 
förvaltningar och civilsamhällesorganisationer för att öka kunskap om ungas livsvillkor. 

Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga 
Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka 
förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. Borås stad är en av de kommuner som 
blivit beviljade ett statsbidrag som syftar till att stärka arbetet med den sociala utvecklingen. 

I september 2020 antog Kommunstyrelsen en målbild för socialt hållbart Borås. Syftet med målbilden 
är att identifiera målområden och strategier som nämnder och verksamheter i Borås Stad kan samlas 
kring för att tillsammans bidra till att öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. 
Likaså ska målbilden skapa en gemensam riktning för framtida åtgärder. Arbetet är i första skedet 
inriktad mot barn och unga men ambitionen är att arbetet kommer att omfatta fler utpekade 
målområden som syftar till att nå det övergripande målet för socialt hållbart Borås, det vill säga; att 
stärka förutsättningarna för jämlika livsvillkor och hälsa. En del av arbetet som bedrivs inom ramen för 
socialt hållbart Borås handlar om att stärka kärnuppdragen, och andra delar syftar till att stärka 
samverkan och det tvärsektoriella arbetet. 

Utgångspunkterna för arbetet med socialt hållbart Borås är långsiktighet, tidiga och främjande insatser, 
kunskapsbaserat arbetssätt och tvärsektoriell samverkan vilket innebär att det ska ske över 
organisatoriska gränser och mellan många olika professioner. Det görs redan många goda insatser på 
många håll, men det är tydligt att det behövs en starkare samverkan, både inom Borås Stads egen 
organisation, där alla nämnder ska arbeta med frågan, och tillsammans med andra aktörer där Västra 
Götalandsregionen är central. 

Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv och Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella 
jämställdhetspolitiska delmålen: 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 
• Ekonomisk jämställdhet 
• Jämställd utbildning 
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
• Jämställd hälsa 
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
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utvecklande organisation. Det är viktigt att inte bara tillgodose och skydda de mänskliga rättigheterna 
utan också säkerställa att arbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Medarbetare ska ha god kunskap inom området. Framtagna verktyg hjälper till att se hur mänskliga 
rättigheter knyter an till det egna arbetsområdet. För att öka kunskapen och se hur det hör samman 
med det kommunala grunduppdraget krävs ett rättighetsbaserat arbetssätt. Att arbeta utifrån ett 
rättighetsperspektiv är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och handlar i första hand inte om att 
göra nytt, utan att synliggöra det. 

Barn och ungas rättigheter 
För att arbeta utifrån barns rättigheter krävs kunskap om vilka rättigheter barn har. Genom att fler 
vuxna känner till barns rättigheter kan vi också sprida kunskap om barns rättigheter till barnen själva. 
Utbildningar om vilka rättigheter barn har fortsätter erbjudas till anställda inom Borås Stad. Likaså 
användningen av verktyg som barnkonsekvensanalys och barnrättschecklista för att pröva barns bästa i 
beslut som rör barn och unga. 

Resultatet från LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2020 sprids till berörda nämnder, 
förvaltningar och civilsamhällesorganisationer för att öka kunskap om ungas livsvillkor. 

Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga 
Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka 
förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. Borås stad är en av de kommuner som 
blivit beviljade ett statsbidrag som syftar till att stärka arbetet med den sociala utvecklingen. 

I september 2020 antog Kommunstyrelsen en målbild för socialt hållbart Borås. Syftet med målbilden 
är att identifiera målområden och strategier som nämnder och verksamheter i Borås Stad kan samlas 
kring för att tillsammans bidra till att öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. 
Likaså ska målbilden skapa en gemensam riktning för framtida åtgärder. Arbetet är i första skedet 
inriktad mot barn och unga men ambitionen är att arbetet kommer att omfatta fler utpekade 
målområden som syftar till att nå det övergripande målet för socialt hållbart Borås, det vill säga; att 
stärka förutsättningarna för jämlika livsvillkor och hälsa. En del av arbetet som bedrivs inom ramen för 
socialt hållbart Borås handlar om att stärka kärnuppdragen, och andra delar syftar till att stärka 
samverkan och det tvärsektoriella arbetet. 

Utgångspunkterna för arbetet med socialt hållbart Borås är långsiktighet, tidiga och främjande insatser, 
kunskapsbaserat arbetssätt och tvärsektoriell samverkan vilket innebär att det ska ske över 
organisatoriska gränser och mellan många olika professioner. Det görs redan många goda insatser på 
många håll, men det är tydligt att det behövs en starkare samverkan, både inom Borås Stads egen 
organisation, där alla nämnder ska arbeta med frågan, och tillsammans med andra aktörer där Västra 
Götalandsregionen är central. 

Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv och Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella 
jämställdhetspolitiska delmålen: 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 
• Ekonomisk jämställdhet 
• Jämställd utbildning 
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
• Jämställd hälsa 
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
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Borås Stads arbete utgår från boråsarna. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors 
vardag. Den innebär att alla invånare har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning. För att stärka jämställdhetsperspektivet i Borås Stads verksamheter ska samtliga 
förvaltningar och bolag arbeta med jämställdhetsintegrering som den huvudsakliga strategin inom 
svensk jämställdhetspolitik. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i 
all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva 
jämställda liv. Genom att jobba med jämställdhetsintegrering inom organisationens alla områden stärks 
arbetet med att se till de som lever, bor och verkar i Borås har förutsättningar att forma samhället och 
sina egna liv oavsett könstillhörighet. 
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål 

Budgetens grunder 
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt hur 
den finansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också ett internt 
resursfördelningsinstrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika 
verksamhetsområden. Budgeten skall vara utformad och kopplad till de olika verksamheterna på ett 
sådant sätt att den utgör en bra grund för styrning och uppföljning på alla nivåer. 

Genom lagstiftningen 2006 om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergripande 
verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som en del i 
kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet men måste 
ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen. 

En annan budgetförutsättning är Kommunfullmäktiges beslut om visionen ”Borås 2025”. De 
övergripande och långsiktiga mål för Borås som finns i visionen har brutits ned till indikatorer för att 
kunna mätas och följas i uppföljningssystemet. En snabbare koppling mellan resultat och nya 
prioriteringar kommer då också att bli möjlig. 

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

Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och antagandena i dessa, förutsättningarna för 
verksamheten. Verksamheten blir mest effektiv om den har stabila förutsättningar och långsiktighet. 
Därför bör den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så att de ekonomiska 
målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten måste vara att ramarna i 
möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad verksamhet. 
Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt redovisas. 

Finansiell strategi i ansträngda budgetlägen 
Strategin för Borås Stad har varit att skapa förutsättningar för en jämn verksamhetsutveckling över tid. 
Tidigare lägre budgeterade resultatnivåer försvaras av flera tidigare års goda resultat jämte det faktum 
att resultaten i boksluten varit klart över de finansiella målen. En av förklaringarna till detta är att 
realisationsvinster inte budgeteras av försiktighetsskäl. Under 2000-talet har Borås Stad ökat sitt eget 
kapital ifrån 2,1 miljarder för att 2019 vara ca 5,1 miljarder. Samtidigt har stora avsättningar kunnat ske 
till bland annat pensionsskuldens ansvarsförbindelse och medfinansiering av flera statliga vägprojekt. 

God ekonomisk hushållning 
Från 2006 gäller kommunallagens regler om ”god ekonomisk hushållning”. Detta innebär att för 
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål 

Budgetens grunder 
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt hur 
den finansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också ett internt 
resursfördelningsinstrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika 
verksamhetsområden. Budgeten skall vara utformad och kopplad till de olika verksamheterna på ett 
sådant sätt att den utgör en bra grund för styrning och uppföljning på alla nivåer. 

Genom lagstiftningen 2006 om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergripande 
verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som en del i 
kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet men måste 
ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen. 

En annan budgetförutsättning är Kommunfullmäktiges beslut om visionen ”Borås 2025”. De 
övergripande och långsiktiga mål för Borås som finns i visionen har brutits ned till indikatorer för att 
kunna mätas och följas i uppföljningssystemet. En snabbare koppling mellan resultat och nya 
prioriteringar kommer då också att bli möjlig. 

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

Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och antagandena i dessa, förutsättningarna för 
verksamheten. Verksamheten blir mest effektiv om den har stabila förutsättningar och långsiktighet. 
Därför bör den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så att de ekonomiska 
målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten måste vara att ramarna i 
möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad verksamhet. 
Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt redovisas. 

Finansiell strategi i ansträngda budgetlägen 
Strategin för Borås Stad har varit att skapa förutsättningar för en jämn verksamhetsutveckling över tid. 
Tidigare lägre budgeterade resultatnivåer försvaras av flera tidigare års goda resultat jämte det faktum 
att resultaten i boksluten varit klart över de finansiella målen. En av förklaringarna till detta är att 
realisationsvinster inte budgeteras av försiktighetsskäl. Under 2000-talet har Borås Stad ökat sitt eget 
kapital ifrån 2,1 miljarder för att 2019 vara ca 5,1 miljarder. Samtidigt har stora avsättningar kunnat ske 
till bland annat pensionsskuldens ansvarsförbindelse och medfinansiering av flera statliga vägprojekt. 

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

Prognosen för 2020 
Budgeten för 2020 antogs med ett resultat på +80 mnkr vilket är under den finansiella målnivån. 
Prognosen för resultatet 2020 är i delårsrapporten per augusti +185 mnkr. Nämnderna beräknas 
sammantaget redovisa ett underskott på -98 mnkr jämfört med tilldelade kommunbidrag. En del 
underskott är att betrakta som tillfälliga men vissa obalanser kvarstår in i 2021 års budget. 

Budgetförutsättningar 2021 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) rapporterar att den senaste skatteunderlagsprognosen vilar på 
ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska 
ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i 
produktion och sysselsättning under första halvåret i år. Antagandet om återhämtning, innebär ett antal 
år med relativt hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som SKR antar visar 
samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har 
föranlett. Exempelvis räknar de med att andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de senaste 
årens nivåer. 

SKR räknar med en konjunkturåterhämtning under andra halvåret i år och 2021. Ett växande antal 
arbetade timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av 
skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer 
och arbetslöshets-ersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när ”coronaåtgärder” fasas ut. Scenariot 
för 2022–2024 innebär att vägen till konjunkturell balans vilar på en ihållande stark 
sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga takten men är måttliga 
i ett längre perspektiv. Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de 
senaste konjunkturcyklerna. 

För Borås del har de ekonomiska förutsättningarna som råder kunnat ge ett ökat verksamhetsutrymme 
på 2,6 procent för våra nämnder under 2021 med ett resultat för kommunen på 80 mnkr som ligger 
under vårt finansiella mål. Detta kan accepteras enskilda år med möjligheten att kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR) kan utnyttjas. Nämnderna har i årets budgetarbete fått ett 
effektiviseringskrav på 1,0 % motsvarande 63 mnkr för kommunen som helhet. 

Investeringar 
Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera kapitalanvändningen. Bakgrunden är att 
investeringar i princip är långsiktiga åtaganden där lånekostnader kraftigt kan förändras över tiden. Med 
en stor andel bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maximal verksamhet på sikt 
försämras. Därför har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvolym. Denna teori får dock inte 
gälla för så kallade lönsamma investeringar. Utifrån att kommande investeringar normalt genererar nya 
nettokostnader för verksamheten måste de som istället påverkar ekonomin positivt stimuleras. 
Lönsamma investeringar bör därför bedömas utanför den investeringsram som normalt gäller. 
Investeringsnivån 2021 är högre än förra året och det finns fortsatt stora behov, bland annat av nya 
skolor och LSS-boenden. 
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Finansiella mål 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Budget 2021 Mål 

Årets resultat, mnkr 99 80 80  

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

1,5 1,2 1,2 2-3% 

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag är för 
Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett resultat som är cirka 135 mnkr. 
Detta resultat behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna 
till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden, intjänad till och med 1997-12-31, den så 
kallade ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. För Borås 
del har den årliga skulduppräkningen tidigare inneburit en ökning varje år. Skuldökningen har nu börjat 
avta men belastningen på utbetalda pensioner har då istället ökat. Borås har under ett antal år 
sammantaget avsatt 832 mnkr för att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. 
Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning 
på resultatet. Resultatnivån är också att betrakta som en fallhöjdsmarginal för att klara balanskravet om 
oförutsedda händelser inträffar. För 2021 budgeteras ett resultat på +80 mnkr för kommunen. Detta är 
lägre än brukligt i budgetläget och är primärt en effekt av det kärvare ekonomiska utgångsläget i 
sviterna av covid-19. Inom detta resultat har nämnderna fått ett effektivitetskrav på 1,0 % för 2021. 

Soliditet 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Budget 2021 Mål 

Soliditet, % 71,7 70,8 70,0  

Medel från den egna verksamheten, mnkr 321 365 395  

Årets nettoinvesteringar, mnkr 620 650 650  

Självfinansiering av investeringarna, % 52 56 61 80 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med vilket menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till cirka 80 %. Soliditetens utveckling beror på 
två faktorer: dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i 
snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på sikt 
högre finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra 
sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. Soliditetens utveckling 
styrs till stor del av hur mycket av investeringarna som kan finansieras med medel från den egna 
verksamheten. Egna medel definieras i budgetläget som resultatet på sista raden plus avskrivningar. 
Tillsammans blir det den summa som kommunen kan betala sina investeringar med. Målet är att 
investeringarna till 80 % skall kunna betalas med pengar som kommer från den egna verksamheten. 

Resultatet för 2021 är budgeterat till 80 mnkr och avskrivningarna till 315 mnkr. Detta innebär att det 
finns 395 mnkr tillgängligt att finansiera den beräknade investeringsnivån på 650 mnkr med. 
Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 61 %. Målet att självfinansiera till 80 % nås då inte 
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Finansiella mål 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Budget 2021 Mål 

Årets resultat, mnkr 99 80 80  

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

1,5 1,2 1,2 2-3% 

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag är för 
Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett resultat som är cirka 135 mnkr. 
Detta resultat behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna 
till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden, intjänad till och med 1997-12-31, den så 
kallade ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. För Borås 
del har den årliga skulduppräkningen tidigare inneburit en ökning varje år. Skuldökningen har nu börjat 
avta men belastningen på utbetalda pensioner har då istället ökat. Borås har under ett antal år 
sammantaget avsatt 832 mnkr för att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. 
Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning 
på resultatet. Resultatnivån är också att betrakta som en fallhöjdsmarginal för att klara balanskravet om 
oförutsedda händelser inträffar. För 2021 budgeteras ett resultat på +80 mnkr för kommunen. Detta är 
lägre än brukligt i budgetläget och är primärt en effekt av det kärvare ekonomiska utgångsläget i 
sviterna av covid-19. Inom detta resultat har nämnderna fått ett effektivitetskrav på 1,0 % för 2021. 

Soliditet 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Budget 2021 Mål 

Soliditet, % 71,7 70,8 70,0  

Medel från den egna verksamheten, mnkr 321 365 395  

Årets nettoinvesteringar, mnkr 620 650 650  

Självfinansiering av investeringarna, % 52 56 61 80 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med vilket menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till cirka 80 %. Soliditetens utveckling beror på 
två faktorer: dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i 
snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på sikt 
högre finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra 
sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. Soliditetens utveckling 
styrs till stor del av hur mycket av investeringarna som kan finansieras med medel från den egna 
verksamheten. Egna medel definieras i budgetläget som resultatet på sista raden plus avskrivningar. 
Tillsammans blir det den summa som kommunen kan betala sina investeringar med. Målet är att 
investeringarna till 80 % skall kunna betalas med pengar som kommer från den egna verksamheten. 

Resultatet för 2021 är budgeterat till 80 mnkr och avskrivningarna till 315 mnkr. Detta innebär att det 
finns 395 mnkr tillgängligt att finansiera den beräknade investeringsnivån på 650 mnkr med. 
Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 61 %. Målet att självfinansiera till 80 % nås då inte 
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budgetmässigt under 2021. Av erfarenhet får kommunen tillskott till resultatet i form av obudgeterade 
realisationsvinster varje år med varierad storlek. Detta förbättrar självfinansieringsgraden i praktiken. 
Sannolikt kommer investeringsnivån att vara fortsatt hög även de kommande åren. 

Budget 2021 
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 6 526,3 mnkr. Mellan 2020 och 2021 ökar 
nettokostnaderna med 182,6 mnkr. Tillsammans med avskrivningar på 315,0 mnkr blir verksamhetens 
nettokostnader 6 841,3 mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2020 på 3,2 %. 

Skatteunderlaget enligt 2020 års taxering, det vill säga de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 
2019, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer med 
hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2020 och 2021. Detta innebär att hänsyn även tagits 
till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % beräknas då de totala 
skatteintäkterna bli 5 299,4 mnkr. 

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad 
skattekraft är budgeterade till 1 591,9 mnkr. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-
utjämning, regleringsbidrag samt den kommunala fastighetsavgiften. 

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr.  Nivån kan upprätthållas trots fortsatt låga marknadsräntor 
men kompenseras av en högre internbanksmarginal utifrån större lånevolym. 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 80,0 mnkr. Då några extraordinära intäkter 
eller kostnader inte är budgeterade blir årets resultat också 80,0 mnkr. 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2021 på 650 mnkr. Efter 
avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 285 mnkr. 
Omsättningstillgångarna beräknas minska med 85 mnkr. Sammanlagt beräknas tillgångarna totalt öka 
med 200,0 mnkr. 

Resultatbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Verksamhetens intäkter 1 760,3 1 896,8 1 953,7 

Verksamhetens kostnader -7 926,0 -8 240,5 -8 480,0 

Avskrivningar -267,1 -285,0 -315,0 

Verksamhetens nettokostnader -6 432,8 -6 628,7 -6 841,3 

Skatteintäkter 5 157,6 5 306,5 5 299,4 

Generella statsbidrag och utjämning 1 294,6 1 372,2 1 591,9 

Finansnetto 55,7 30,0 30,0 

Resultat efter finansnetto 75,1 80,0 80,0 

Realisationsvinster 23,6 0 0 

Årets resultat 98,7 80,0 80,0 

Balansbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 5 440,6 5 745,6 6 030,6 

Omsättningstillgångar 1 621,1 1 516,1 1 431,1 

Summa 7 061,7 7 261,7 7 461,7 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Eget kapital, avsättningar och 
skulder    

Eget kapital 5 062,9 5 142,8 5 222,8 

- därav årets resultat 98,7 80,0 80,0 

Avsättningar 546,2 546,2 546,2 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 1 452,6 1 572,7 1 692,7 

Summa 7 061,7 7 261,7 7 461,7 

Finansieringsbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Tillförda medel    

Överskott från verksamheten 448,0 365,0 395,0 

Förändring av rörelsekapital exkl 
likvida medel 107,0   

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 2,0 50,0 50,0 

Minskning av finansiella 
anläggningstillgångar    

Ökning av långfristiga skulder    

Summa 557,0 415,0 445,0 

Använda medel    

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -620,0 -650,0 -650,0 

Ökning av finansiella 
anläggningstillgångar -1,0   

Minskning av långfristiga skulder    

Summa -621,0 -650,0 -650,0 

Förändring av likvida medel -64,0 -235,0 -205,0 

Finansiell analys 
Borås Stads finansiella analys utgår från den så kallade RK-modellen. Modellen bygger på fyra aspekter 
som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med 
modellen är att genom analys av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och 
identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har 
en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett 
antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. 
Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade. 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Eget kapital, avsättningar och 
skulder    

Eget kapital 5 062,9 5 142,8 5 222,8 

- därav årets resultat 98,7 80,0 80,0 

Avsättningar 546,2 546,2 546,2 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 1 452,6 1 572,7 1 692,7 

Summa 7 061,7 7 261,7 7 461,7 

Finansieringsbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Tillförda medel    

Överskott från verksamheten 448,0 365,0 395,0 

Förändring av rörelsekapital exkl 
likvida medel 107,0   

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 2,0 50,0 50,0 

Minskning av finansiella 
anläggningstillgångar    

Ökning av långfristiga skulder    

Summa 557,0 415,0 445,0 

Använda medel    

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -620,0 -650,0 -650,0 

Ökning av finansiella 
anläggningstillgångar -1,0   

Minskning av långfristiga skulder    

Summa -621,0 -650,0 -650,0 

Förändring av likvida medel -64,0 -235,0 -205,0 

Finansiell analys 
Borås Stads finansiella analys utgår från den så kallade RK-modellen. Modellen bygger på fyra aspekter 
som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med 
modellen är att genom analys av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och 
identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har 
en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett 
antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. 
Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade. 
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Resultat 
Resultatutveckling 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Ber utfall 

2020 Budget 2021 

Årets resultat, mnkr 99 80 185 80 

Årets resultat/skatteintäkter % 1,5 1,2 2,7 1,2 

Årets resultat/eget kapital % 1,9 1,5 3,6 1,5 

Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år från och med 1997. De redovisade resultaten de 
senaste åren har mestadels legat klart över det finansiella målet. För 2020 förväntas resultatet bli bättre 
än Kommunfullmäktiges budget bl.a. beroende på avsevärt bättre utfall för generella statsbidrag är 
budgeterat. Detta beror på de extra statsbidrag som staten tillfört kommunerna under coronautbrottet. 
Obudgeterade realisationsvinster från tomt- och markförsäljning beräknas uppgå till 60 mnkr vilket 
ytterligare bidrar till resultatet. 

För 2021 budgeteras ett resultat på 80 mnkr vilket är under det finansiella målet. Resultatet innebär ett 
utrymme för verksamhetens nettokostnader på 3,2 % jämfört med budget 2020. Relateras det 
budgeterade resultatet 2021 till det egna kapitalet innebär det en ökning med 1,5 %. Då inflationen 
beräknas till en lägre nivå värdesäkras det egna kapitalet fullt ut detta år. 

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Ber utfall 

2020 Budget 2021 

Nettokostnader 95,2 95,0 93,4 94,7 

Avskrivningar 4,1 4,3 4,3 4,6 

Finansnetto -0,9 -0,5 -0,4 -0,5 

Verksamhetens nettokostnader 98,4 98,8 97,3 98,8 

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad 
den främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För 2020 beräknas 
nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 97,3 % vilket är bättre än 
den ekonomiska planeringen i budget. För 2021 budgeteras att verksamhetens nettokostnader inklusive 
finansnettot skall ta 98,8 % av skatteintäkterna i anspråk. Borås Stad har en stark ekonomi i grunden 
med en lång period av god tillväxt av det egna kapitalet. Med anledning av en lägre 
skatteunderlagsutveckling och ambitionen att ge verksamheterna acceptabla förutsättningar för 2021 
har ett lägre finansiellt resultat budgeterats. 

Finansiering av nettoinvesteringarna 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Ber utfall 

2020 Budget 2021 

Överskott från verksamheten, mnkr 321 365 480 395 

Årets nettoinvesteringar, mnkr 620 650 450 650 

Självfinansieringsgrad, % 52 56 107 61 

Nettoinvesteringarna beräknas under 2020 uppgå till förhållandevis låga 450 mnkr exklusive 
investeringar i nya industri- och bostadsområden som skall finansieras med tomtförsäljning. Exkluderas 
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de kostnader som ej är rörelsekapitalpåverkande, det vill säga kostnader som ej föranleder någon likvid 
utbetalning, kommer Borås att ha 480 mnkr kvar när den löpande driften är betald. 
Självfinansieringsgraden uppgår till 107 % vilket innebär att nettoinvesteringarna till fullo kan betalas 
med egna medel från verksamheten. För 2021 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 61 % vilket 
beror på en högre investeringsnivå och ett relativt lågt budgeterat årsresultat. 

Kapacitet 
Soliditet 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Soliditet, % 71,7 70,8 70,0 

Tillgångsförändring, mnkr 338 300 200 

Förändring av eget kapital mnkr 99 80 80 

Självfinansiering av tillgångsökning, % 29 27 40 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Soliditeten visar hur mycket av 
tillgångarna som har finansierats med egna medel. Kommunens övergripande finansiella mål är att 
soliditeten skall uppgå till 80 %. Under 2020 utgick budgeten att soliditeten skulle minska något. För 
2021 visar tabellen att 40 % av tillgångsökningen beräknas kunna finansieras med egna medel, vilket är 
under det finansiella målet och beror på en högre investeringsnivå och lägre resultat. 

Risk 
Likviditet 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kassalikviditet, % 98 96 85 

Rörelsekapital, mnkr 169 -57 -262 

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna 
betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra 
omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder beräknas i budget 2021 uppgå till 85 %. Kassalikviditet under 100 % innebär att de 
kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar efter att ha en låg 
likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de kommunala företagen tillgodose 
behovet av kortfristiga betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma likviditetsreserven. 
Genom denna möjlighet har kommunen en rimlig likviditet i förhållande till betalningsströmmarna. 
Dessutom består de kortfristiga skulderna till cirka en tredjedel av semesterlöneskuld till de anställda. 
Denna kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet beräknas minska både 2020 och 
2021. 

Extern upplåning 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 

Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden under 2004. Detta innebär att kommunen 
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de kostnader som ej är rörelsekapitalpåverkande, det vill säga kostnader som ej föranleder någon likvid 
utbetalning, kommer Borås att ha 480 mnkr kvar när den löpande driften är betald. 
Självfinansieringsgraden uppgår till 107 % vilket innebär att nettoinvesteringarna till fullo kan betalas 
med egna medel från verksamheten. För 2021 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 61 % vilket 
beror på en högre investeringsnivå och ett relativt lågt budgeterat årsresultat. 

Kapacitet 
Soliditet 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Soliditet, % 71,7 70,8 70,0 

Tillgångsförändring, mnkr 338 300 200 

Förändring av eget kapital mnkr 99 80 80 

Självfinansiering av tillgångsökning, % 29 27 40 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Soliditeten visar hur mycket av 
tillgångarna som har finansierats med egna medel. Kommunens övergripande finansiella mål är att 
soliditeten skall uppgå till 80 %. Under 2020 utgick budgeten att soliditeten skulle minska något. För 
2021 visar tabellen att 40 % av tillgångsökningen beräknas kunna finansieras med egna medel, vilket är 
under det finansiella målet och beror på en högre investeringsnivå och lägre resultat. 

Risk 
Likviditet 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kassalikviditet, % 98 96 85 

Rörelsekapital, mnkr 169 -57 -262 

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna 
betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra 
omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder beräknas i budget 2021 uppgå till 85 %. Kassalikviditet under 100 % innebär att de 
kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar efter att ha en låg 
likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de kommunala företagen tillgodose 
behovet av kortfristiga betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma likviditetsreserven. 
Genom denna möjlighet har kommunen en rimlig likviditet i förhållande till betalningsströmmarna. 
Dessutom består de kortfristiga skulderna till cirka en tredjedel av semesterlöneskuld till de anställda. 
Denna kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet beräknas minska både 2020 och 
2021. 

Extern upplåning 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 

Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden under 2004. Detta innebär att kommunen 
Borås Stad, BUDGET 2021 26(99) 

sedan dess inte har några långfristiga låneskulder för egen del. För den kommunala 
förvaltningsorganisationens del har de senaste årens goda resultat inneburit att den externa låneskulden 
som i mitten av 1990-talet var uppe i cirka 600 mnkr nu helt har kunnat amorteras ned. Detta innebär 
lägre risk för ränteförändringar och ett utökat verksamhetsutrymme. En utveckling med fortsatt höga 
investeringsnivåer och måttliga resultat kan dock innebära att även kommunens nämndorganisation 
framöver behöver utnyttja extern finansiering. 

Kontroll 
Budgetavvikelse, mnkr 

  Bokslut 2018 Bokslut 2019 Ber utfall 2020 

Kommunen -87 -5 +45 

Nämnder/förvaltningar -67 -119 -98 

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomi och tillfredsställande kontroll över 
verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelat kommunbidrag. 
Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av årets resultat 
exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidragen. Kommunen 
har de senaste åren i allmänhet redovisat små avvikelser jämfört med budget främst tack vare god 
kostnadskontroll men även en del obudgeterade statsbidrag och positiva skatteavräkningar har bidragit. 

För 2020 beräknas kommunen totalt kunna bedriva sin verksamhet med ett positivt budgetutfall som 
beror främst på höga statsbidragsnivåer under covid-19. När det gäller nämnderna blir det sannolikt en 
liten förbättring jämfört med 2019 om en på en fortsatt hög underskottsnivå. En del underskott är av 
engångskarskaraktär såsom utnyttjande av tidigare ”öronmärkta” medel och sanering av Gässlösa 
avloppsreningsverk. Det är viktigt att nämndernas verksamhet framöver är under kontroll, eftersom det 
är en nödvändig om de finansiella målen skall kunna hållas. Kontroll över ekonomin är en 
grundförutsättning för den "goda" kommunen och gagnar verksamheten långsiktigt. 

Utveckling de kommande åren 2022-2023 
Framskrivning av resultatet 2022-2023 

  2021 2022 2023 

Verksamhetens nettokostnader -6 841 -7 008 -7 177 

- årlig förändring, % 3,2 2,4 2,4 

Skatte- och bidragsintäkter 6 891 7 057 7 228 

- årlig förändring , % 3,2 2,4 2,4 

Resultat 80 78 81 

    

Nettoinvesteringar 650 700 700 

Resultat, % av skatteintäkter statsbidrag mm 1,2 1,1 1,1 

Självfinansiering av investeringarna, % 61 60 63 

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges Kommuners och Regioners prognos för Borås 
Stad. Nettokostnadsberäkningen bygger på 2021 års budget uppräknad med hänsyn till den förväntade 
löne- och prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna medger. 
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Den budgeterade årliga genomförda investeringsvolymen förutsätts att stiga till ca 700 mnkr under 
2022. För att bibehålla och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare nyttja de 
befintliga tillgångarna och därigenom hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare 
kapitalanvändning, alltså att bättre utnyttja det kapital som bundits i verksamheten och att avyttra 
tillgångar som inte är nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ till besparingar och 
neddragningar. 

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att upprätthålla en god resultatnivå och en 
investeringsnivå som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen ovan visar på en resultatnivå 
som inte uppfyller de finansiella målen under planperioden. Detta får ändå anses vara godtagbart i dessa 
osäkra tider och med ambitionen att upprätthålla en bra nivå på verksamheten. Kommunens relativt 
starka finansiella ställning kräver inte att den fulla finansiella målsättningen behöver uppfyllas varje år i 
budgetläget. Resultatnivån kan även ses som en fallhöjdsmarginal vid förändrade ekonomiska 
förutsättningar. 

Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efterfrågan 
på kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna. Om skatteintäkterna inte får den 
förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta 
efterfrågan av mer service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta 
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten. 
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Den budgeterade årliga genomförda investeringsvolymen förutsätts att stiga till ca 700 mnkr under 
2022. För att bibehålla och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare nyttja de 
befintliga tillgångarna och därigenom hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare 
kapitalanvändning, alltså att bättre utnyttja det kapital som bundits i verksamheten och att avyttra 
tillgångar som inte är nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ till besparingar och 
neddragningar. 

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att upprätthålla en god resultatnivå och en 
investeringsnivå som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen ovan visar på en resultatnivå 
som inte uppfyller de finansiella målen under planperioden. Detta får ändå anses vara godtagbart i dessa 
osäkra tider och med ambitionen att upprätthålla en bra nivå på verksamheten. Kommunens relativt 
starka finansiella ställning kräver inte att den fulla finansiella målsättningen behöver uppfyllas varje år i 
budgetläget. Resultatnivån kan även ses som en fallhöjdsmarginal vid förändrade ekonomiska 
förutsättningar. 

Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efterfrågan 
på kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna. Om skatteintäkterna inte får den 
förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta 
efterfrågan av mer service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta 
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten. 
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Nämndernas verksamhet 
Budgeten 2021 bygger i grunden på att lönekostnaderna ökar med 2,0 procent, medan övriga kostnader 
räknas upp med 1,0 procent. Det ekonomiska målet för nämnderna är normalt noll, det vill säga att 
kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är överordnat andra 
verksamhetsmål. Investeringsbudgeten 2021 är på 691 mnkr, exklusive utbyggnad av nya industri- och 
bostadsområden 

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

 

Driftbudget 
Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar 
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna täcks när 
det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar normalt den 
budgeterade nettokostnaden per nämnd. 

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens 
internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen som 
helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bland 
annat att ökade kapitalkostnader på grund av investeringar inkräktar på utrymmet för övriga 
verksamhetskostnader. En effektivare kapitalanvändning, att mindre kapital binds i verksamheten, ger å 
andra sidan utrymme för ökad verksamhet. 

Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte begränsat till budgetåret. De årliga resultaten 
balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om 
resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En 
förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts. 

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den av 
Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet noll, det vill 
säga budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa undantag 
förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten finansierar verksamheten med 
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överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

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

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske över 
en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under det följande 
året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen då det ackumulerade resultatet för nämnderna fastställs. 

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget ska avsätta lägst 1,0 % av kommunbidraget 
till oförutsedda händelser/buffert. Syftet med buffertar är att nämnderna under året ska ha en 
beredskap för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk för att täcka ett underskott ska 
en åtgärdsplan ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats. 

Kommunbidrag 2021 
Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från beräknade resurser och inriktning på 
verksamheten, ekonomiska ramar för nämndernas budgetarbete 2021. Ramarna bygger på de 
förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna till nämnderna uppgick till 
sammanlagt 6 698 700 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,0 % 
medan övriga kostnader räknas upp med 1,0 %. I ramuppräkningen ingår också volymkompensation 
för målgrupper på 0,56 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 
149 350 tkr jämfört med 2020 års budget, vilket motsvarar 2,2 %. I Kommunstyrelsens slutliga 
budgetförslag uppgår kommunbidragen till 6 725 800 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till 
nämnderna ökat med 2,6 % jämfört med budget 2020. I siffrorna ingår att nämnderna får ett 
effektivitetskrav på 1,0 % motsvarande 63,0 mnkr för 2021. 

Kommunbidrag per nämnd KF Budget nov/dec. tkr 

Nämnd Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kommunfullmäktige 15 100 15 400 15 600 

Revisorskollegiet 5 850 6 000 6 050 

Kommunstyrelsen    

- stadsledningskansliet 116 300 126 600 129 400 

- kommungemensam verksamhet 118 100 123 050 124 300 

Valnämnden 4 000 1 000 1 100 

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 32 350 38 400 

Servicenämnden 0 0 0 

Fritids- och folkhälsonämnden    

- fritid och folkhälsa 209 350 215 300 226 500 

- föreningsbidrag 43 050 43 650 44 150 

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 21 450 23 600 

Tekniska nämnden    

- väghållning skog parker m m 146 150 152 650 158 200 

- persontransporter 68 800 76 200 77 150 

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 27 400 28 350 

Kulturnämnden 171 300 185 400 190 000 
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överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

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

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske över 
en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under det följande 
året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen då det ackumulerade resultatet för nämnderna fastställs. 

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget ska avsätta lägst 1,0 % av kommunbidraget 
till oförutsedda händelser/buffert. Syftet med buffertar är att nämnderna under året ska ha en 
beredskap för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk för att täcka ett underskott ska 
en åtgärdsplan ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats. 

Kommunbidrag 2021 
Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från beräknade resurser och inriktning på 
verksamheten, ekonomiska ramar för nämndernas budgetarbete 2021. Ramarna bygger på de 
förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna till nämnderna uppgick till 
sammanlagt 6 698 700 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,0 % 
medan övriga kostnader räknas upp med 1,0 %. I ramuppräkningen ingår också volymkompensation 
för målgrupper på 0,56 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 
149 350 tkr jämfört med 2020 års budget, vilket motsvarar 2,2 %. I Kommunstyrelsens slutliga 
budgetförslag uppgår kommunbidragen till 6 725 800 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till 
nämnderna ökat med 2,6 % jämfört med budget 2020. I siffrorna ingår att nämnderna får ett 
effektivitetskrav på 1,0 % motsvarande 63,0 mnkr för 2021. 

Kommunbidrag per nämnd KF Budget nov/dec. tkr 

Nämnd Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kommunfullmäktige 15 100 15 400 15 600 

Revisorskollegiet 5 850 6 000 6 050 

Kommunstyrelsen    

- stadsledningskansliet 116 300 126 600 129 400 

- kommungemensam verksamhet 118 100 123 050 124 300 

Valnämnden 4 000 1 000 1 100 

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 32 350 38 400 

Servicenämnden 0 0 0 

Fritids- och folkhälsonämnden    

- fritid och folkhälsa 209 350 215 300 226 500 

- föreningsbidrag 43 050 43 650 44 150 

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 21 450 23 600 

Tekniska nämnden    

- väghållning skog parker m m 146 150 152 650 158 200 

- persontransporter 68 800 76 200 77 150 

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 27 400 28 350 

Kulturnämnden 171 300 185 400 190 000 
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Nämnd Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 525 350 544 400 573 750 

Sociala omsorgsnämnden 654 700 689 200 721 800 

Arbetslivsnämnden 232 900 237 550 239 950 

Överförmyndarnämnden 6 650 8 850 9 000 

Förskolenämnden 746 250 782 550 802 350 

Grundskolenämnden 1 459 550 1 510 800 1 561 700 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 306 600 329 950 

Vård- och äldrenämnden 1 347 550 1 396 400 1 424 500 

Summa 6 240 900 6 502 800 6 725 800 

Investeringsbudget 
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet projekt 
och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag beviljas 
antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller 
Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda beslut ska grundas på inkomna anbud. 

Sammanlagt uppgår de totalt planerade nettoinvesteringarna under åren 2021-2023 till 2 083 mnkr, 
varav 691 mnkr 2021, 700 mnkr 2022 och 692 mnkr under 2023. 

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna bygger på en årlig genomförd 
investeringsvolym på i genomsnitt ca 650-700 mnkr för åren 2021-2023. Erfarenhetsmässigt sker alltid 
tidsförskjutningar i investeringsprogrammet. Samtidigt tillkommer nya projekt, av vilka ett flertal är 
under utredning och inte är medtagna i budgeten. 

För att bedömningen av investeringsvolymen ska bli rätt i förhållande till de åtaganden som 
investeringar normalt innebär så beaktas även externa projekt som till exempel Borås Arena och andra 
större inhyrningar som ex. förskolor kalkylmässigt. Projekt som direkt påverkar kommunens 
resultaträkning bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore egna investeringar. I nedanstående 
tabell redovisas de planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i budgeten eller 
tidigare har anslagsbeslutats har detta markerats med "B". 

Investeringsplan 2021-2023 

Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

GEMENSAMMA FUNKTIONER        

Särskilda servicefunktioner        

Underhållsinvesteringar Lfn  75 000 B 75 000 75 000 75 000 

Energi- och miljöåtgärder Lfn  15 000 B 15 000 15 000 15 000 

Hyresgästanpassningar Lfn  20 000 B 20 000 20 000 20 000 

It- investeringar i fastigheter Lfn  7 000 B 7 000 7 000 7 000 

Fullmäktigesalen ombyggnad Lfn 8 000 8 000  8 000   

Verksamhetssystem Ofn 250 250 B 250   

Pantängen förbättringsåtgärder Sn  3 000 B 3 000   

Krisberedskapsförråd, nybyggnation Sn 6 000 6 000  6 000   

Utskriftsenheter / kontorsutrustning Sn  4 000 B 4 000 4 000 4 000 

Fordon och maskiner Sn  15 000 B 15 000 15 000 15 000 

IT-infrastruktur Sn  3 000 B 3 000 3 000 3 000 

Mobiltelefoner Sn  12 000 B 12 000 12 000 12 000 
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B 2994
Borås Stad, BUDGET 2021 31(99) 

Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

SUMMA GEMENSAMMA 
FUNKTIONER 

 14 250 168 250  168 250 151 000 151 000 

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD        

Markförsörjning        

Inköp av fastigheter Ks  30 000  30 000 40 000 40 000 

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH 
SKYDD 

  30 000  30 000 40 000 40 000 

GATOR, VÄGAR OCH PARKER        

Kommunikationer        

Beläggningsunderhåll Tn  8 500 B 8 500 8 500 8 500 

Attraktiv stad Tn  8 000 B 11 174 3 000 3 000 

Div mindre gatu- och broarbeten Tn  5 500 B 11 605 5 500 5 500 

Program för tillgänglighet Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Gång- och cykelvägar inkl. reinvestering Tn  15 000 B 15 000 15 000 15 000 

Reinvestering gatubelysning inom/utom 
tätort 

Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 

Tn  4 000 B 4 000 4 000 4 000 

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning Tn  2 000 B 2 000 2 000 2 000 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) Tn  5 000 B 10 734 5 000 5 000 

Upprustning centrummiljöer Tn  0 B 4 943 2 000 2 000 

Borås flygplats Tn  500 B 500 500 500 

Ny Nybro Tn 44 000 10 000  39 647 2 353  

Parkverksamhet        

Grönområdesplanen Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Lekplatser/mötesplatser Tn  5 000 B 5 000 5 000 5 000 

Trygghetsåtgärder och diverse mindre 
parkinvesteringar 

Tn  3 000 B 3 000 3 000 3 000 

Fristads nya stationspark Tn 6 000 0  2 750 1 000 2 000 

Jubileumspark Kronängsparken Tn 18 000 2 500  12 433 5 000  

Gröna stråket genom staden Tn     10 000  

Gåshult, upprustning byggnader Tn 500 500 B 500   

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER  68 500 72 500  134 786 74 853 58 500 

FRITID OCH KULTUR        

Idrotts- och fritidsanläggningar        

Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner samt utbyte av 
gräs 

FoF  600 B 600 600 600 

Utveckling av aktivitetsplatser FoF  2 000 B 2 000 1 350 1 000 

Utveckling av idrottsanläggningar ute 
och inne 

FoF  1 500 B 1 500 1 500 1 500 

Utveckling av spår och leder FoF  2 500 B 2 500 1 500 1 500 

Utveckling av badplatser (utebad) FoF  900 B 900 500 500 

Evenemangsstaden Borås FoF  1 000 B 1 000 750 750 

Boda aktivitetspark FoF 7 750 1 000 B 1 000 750 500 

Borås skidstadion inkl. förberedleser 
inför SM-veckan 2021 

FoF 10 000 1 000 B 1 000 500 500 

Kronängsparken FoF 5 000 4 000 B 4 000   

Ny idrottshall i Fristad Lfn 45 940 36 400 B 43 432   

Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 7 000 B 9 710   
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 B 2995
Borås Stad, BUDGET 2021 31(99) 

Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

SUMMA GEMENSAMMA 
FUNKTIONER 

 14 250 168 250  168 250 151 000 151 000 

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD        

Markförsörjning        

Inköp av fastigheter Ks  30 000  30 000 40 000 40 000 

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH 
SKYDD 

  30 000  30 000 40 000 40 000 

GATOR, VÄGAR OCH PARKER        

Kommunikationer        

Beläggningsunderhåll Tn  8 500 B 8 500 8 500 8 500 

Attraktiv stad Tn  8 000 B 11 174 3 000 3 000 

Div mindre gatu- och broarbeten Tn  5 500 B 11 605 5 500 5 500 

Program för tillgänglighet Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Gång- och cykelvägar inkl. reinvestering Tn  15 000 B 15 000 15 000 15 000 

Reinvestering gatubelysning inom/utom 
tätort 

Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 

Tn  4 000 B 4 000 4 000 4 000 

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning Tn  2 000 B 2 000 2 000 2 000 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) Tn  5 000 B 10 734 5 000 5 000 

Upprustning centrummiljöer Tn  0 B 4 943 2 000 2 000 

Borås flygplats Tn  500 B 500 500 500 

Ny Nybro Tn 44 000 10 000  39 647 2 353  

Parkverksamhet        

Grönområdesplanen Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Lekplatser/mötesplatser Tn  5 000 B 5 000 5 000 5 000 

Trygghetsåtgärder och diverse mindre 
parkinvesteringar 

Tn  3 000 B 3 000 3 000 3 000 

Fristads nya stationspark Tn 6 000 0  2 750 1 000 2 000 

Jubileumspark Kronängsparken Tn 18 000 2 500  12 433 5 000  

Gröna stråket genom staden Tn     10 000  

Gåshult, upprustning byggnader Tn 500 500 B 500   

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER  68 500 72 500  134 786 74 853 58 500 

FRITID OCH KULTUR        

Idrotts- och fritidsanläggningar        

Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner samt utbyte av 
gräs 

FoF  600 B 600 600 600 

Utveckling av aktivitetsplatser FoF  2 000 B 2 000 1 350 1 000 

Utveckling av idrottsanläggningar ute 
och inne 

FoF  1 500 B 1 500 1 500 1 500 

Utveckling av spår och leder FoF  2 500 B 2 500 1 500 1 500 

Utveckling av badplatser (utebad) FoF  900 B 900 500 500 

Evenemangsstaden Borås FoF  1 000 B 1 000 750 750 

Boda aktivitetspark FoF 7 750 1 000 B 1 000 750 500 

Borås skidstadion inkl. förberedleser 
inför SM-veckan 2021 

FoF 10 000 1 000 B 1 000 500 500 

Kronängsparken FoF 5 000 4 000 B 4 000   

Ny idrottshall i Fristad Lfn 45 940 36 400 B 43 432   

Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 7 000 B 9 710   

Borås Stad, BUDGET 2021 32(99) 

Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Norrbyhuset utökat lokalbehov Lfn 2 500 2 500 B 2 500   

Bryggaregatan anpassning Lfn 3 000 3 000 B 3 000   

Kulturverksamhet        

Konstnärlig gestaltning och utsmyckning Kn  4 028 B 8 685   

Konstmuseet och Textilmuseet 
konstinköp 

Kn  1 200 B 1 200   

Konstbiennalen / Jubileumsutställning 
2021 

Kn  3 500 B 6 641 1 000 1 000 

Sjöbohuset hyllsystem Kn 1 000 1 000 B 1 000   

Förvaltningsövergripande investeringar Kn  500 B 500   

SUMMA FRITID OCH KULTUR  92 690 73 628  91 168 8 450 7 850 

AFFÄRSVERKSAMHET        

Näringsliv        

Utbyggnad av industriområde Viared 
Västra 

Ks      6 000 

Utbyggnad av industriområde Viared 
Norra 

Ks     1 000  

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

Ks     1 400  

Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 18 900 5 900  10 165 8 000  

Investeringar för externa hyresgäster Lfn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET  18 900 6 900  11 165 11 400 7 000 

PEDAGOGISK VERKSAMHET        

Förskola        

Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd 
(utanför planperiod) 

Lfn       

Kristinegården, 6 avd Lfn 39 900 26 017  26 421 9 000  

Strandvägens förskola, Sandared, 6 avd Lfn 39 450 8 500 B 34 455   

Tokarpsberg förskola Lfn 33 000    18 500 14 500 

Sparsör Vinkelvägen, 6 avd Lfn 41 400     2 000 

Utemiljö förskolor Lfn 15 000 5 000 B 5 000 5 000  

Förskolor inventarier Fn  1 800 B 1 800 2 400 1 050 

Grundskola        

Byttorpsskolan om- och tillbyggnad Lfn 153 811 58 571 B 54 449 32 930  

Särlaskolan ombyggnad 7-9 Lfn 175 000 2 500  2 500 35 400 90 000 

Myråsskolan om- och tillbyggnad, 4 
parallell 

Lfn 230 000 38 500  80 285 105 000 29 500 

Erikslundsskolan om- och tillbyggnad Lfn 310 000    3 500 69 500 

Ny skola, Gässlösa Lfn 310 000 73 000  73 000 152 000 85 000 

Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 16 808 2 908 B 10 485   

Gula skolan, trafikanpassning Lfn 5 000 5 000 B 5 000   

Björkhöjdskolan omb, inventarier Grn  4 000 B 4 000 1 000 1 000 

Byttorpskolan omb/tillb, inventarier Grn  2 000 B 2 000 4 000  

Myråsskolan omb/tillb, inventarier Grn      4 000 

Särlaskolan omb/tillb, inventarier Grn      6 000 

Ny skola Gässlösa, inventarier Grn      6 000 

Gymnasieskola        

Almåsgymnasiet, innergård Lfn 17 500 12 175 B 11 519   
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B 2996
Borås Stad, BUDGET 2021 33(99) 

Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Viskastrand- och Almåsgymnasiet, 
inventarier 

Gvu
n 

 5 000 B 5 000   

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET  1 386 869 244 971  315 914 368 730 308 550 

VÅRD OCH OMSORG        

Omsorg om äldre- och 
funktionshindrade 

       

Kristinegränd, Vård- och 
omsorgsboende 

Lfn 184 000    3 500 90 000 

Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 6 500   5 109   

Backhagsvägens LSS Lfn 18 971 4 617 B 3 332   

Färgargatans LSS Lfn 18 150 8 557 B 13 246   

Sörmarkslidens LSS Lfn 18 150 9 046  17 396   

Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 20 378 B 19 965   

Gruppbostad LSS (Barnhemsgatan) Lfn 18 500 8 000  16 000   

Gruppbostad LSS (A) Lfn 18 500 8 000  10 500 8 000  

Gruppbostad LSS (B) Lfn 20 000     2 500 

Gruppbostad LSS (C) Lfn 20 000     2 500 

Servicebostad LSS Lfn 30 000    2 500 24 500 

Johanneslundsgatan SOL Lfn 60 000 28 500  28 500 31 500  

Trygghetslarm Vän 16 700 6 300 B 16 700   

Upprustning av lokaler inom daglig 
verksamhet 

Son  500 B 500   

Skogsfrugatans SOL, inventarier Son  500 B 500   

SUMMA VÅRD OCH OMSORG  459 471 94 398  131 748 45 500 119 500 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR  2 040 680 690 647  883 031 699 933 692 400 

        

Försäljning av mark och fastigheter Ks  -80 000  -80 000 -108 000 -105 000 

        

Exploateringsprojekt 2021-2023 (avser tomtförsäljning) 

Projekt, utgifter tkr Total utgift Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Utbyggnad av industriområde Viared 
Västra 394 700 0 3 000 6 000 

Utbyggnad av industriområde Viared 
Norra 50 000 0 1 000 0 

Utbyggnad av industriområde Nordskogen 80 000 0 1 400 0 

Utbyggnad av övriga industriområden 30 000 10 000 10 000 10 000 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 10 000 10 000 10 000 

Summa 584 700 20 000 25 400 26 000 
 

Projekt, inkomster tkr Total 
inkomst Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Försäljning av industritomter Viared 
Västra -525 000 -10 000 -60 000 -60 000 

Försäljning av industritomter Viared Norra -68 000 -4 000 -3 000 0 

Försäljning av industritomter Nordskogen -127 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Försäljning av bostadstomter  -1 000 0 0 
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 B 2997
Borås Stad, BUDGET 2021 33(99) 

Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Viskastrand- och Almåsgymnasiet, 
inventarier 

Gvu
n 

 5 000 B 5 000   

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET  1 386 869 244 971  315 914 368 730 308 550 

VÅRD OCH OMSORG        

Omsorg om äldre- och 
funktionshindrade 

       

Kristinegränd, Vård- och 
omsorgsboende 

Lfn 184 000    3 500 90 000 

Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 6 500   5 109   

Backhagsvägens LSS Lfn 18 971 4 617 B 3 332   

Färgargatans LSS Lfn 18 150 8 557 B 13 246   

Sörmarkslidens LSS Lfn 18 150 9 046  17 396   

Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 20 378 B 19 965   

Gruppbostad LSS (Barnhemsgatan) Lfn 18 500 8 000  16 000   

Gruppbostad LSS (A) Lfn 18 500 8 000  10 500 8 000  

Gruppbostad LSS (B) Lfn 20 000     2 500 

Gruppbostad LSS (C) Lfn 20 000     2 500 

Servicebostad LSS Lfn 30 000    2 500 24 500 

Johanneslundsgatan SOL Lfn 60 000 28 500  28 500 31 500  

Trygghetslarm Vän 16 700 6 300 B 16 700   

Upprustning av lokaler inom daglig 
verksamhet 

Son  500 B 500   

Skogsfrugatans SOL, inventarier Son  500 B 500   

SUMMA VÅRD OCH OMSORG  459 471 94 398  131 748 45 500 119 500 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR  2 040 680 690 647  883 031 699 933 692 400 

        

Försäljning av mark och fastigheter Ks  -80 000  -80 000 -108 000 -105 000 

        

Exploateringsprojekt 2021-2023 (avser tomtförsäljning) 

Projekt, utgifter tkr Total utgift Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Utbyggnad av industriområde Viared 
Västra 394 700 0 3 000 6 000 

Utbyggnad av industriområde Viared 
Norra 50 000 0 1 000 0 

Utbyggnad av industriområde Nordskogen 80 000 0 1 400 0 

Utbyggnad av övriga industriområden 30 000 10 000 10 000 10 000 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 10 000 10 000 10 000 

Summa 584 700 20 000 25 400 26 000 
 

Projekt, inkomster tkr Total 
inkomst Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Försäljning av industritomter Viared 
Västra -525 000 -10 000 -60 000 -60 000 

Försäljning av industritomter Viared Norra -68 000 -4 000 -3 000 0 

Försäljning av industritomter Nordskogen -127 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Försäljning av bostadstomter  -1 000 0 0 
Borås Stad, BUDGET 2021 34(99) 

Projekt, inkomster tkr Total 
inkomst Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Försäljning av övriga fastigheter  -55 000 -35 000 -35 000 

Summa -720 000 -80 000 -108 000 -105 000 

     

Utrednings- eller förstudieprojekt 2021-2023 

Projekt Ansvarig nämnd 

Gemensamma funktioner  

Ny brandstation SÄRF Lfn 

Idrotts- och fritidsanläggningar  

Ridhuset, ny lokalisering Lfn 

Ny ishall, i utredningen ska det även ingå vem som ska driva den Fofn 

Nytt Skyttecenter Fofn 

Kulturverksamhet  

Borås Museum, Ramnaparken Lfn 

Se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter Kun 

Utreda möjligheten att skapa ett "Art center" Kun 

Förskolor  

Tokarpsberg förskola Lfn 

Förskola övre Sjöbo Lfn 

Aplaredskolan, utökning förskola Lfn 

Grundskolor  

Asklandaskolan tillbyggnad Lfn 

Gula Skolan, ombyggnad av idrottshall Lfn 

Trandaredskolan ombyggnad Lfn 

Tummarpskolan om- och tillbyggnad Lfn 

Dalsjöskolan, anpassning 7-9 Lfn 

Ny skola Lfn 

Sandgärdskolan ombyggnad Lfn 

Sandaredskolan ombyggnad Lfn 

Idrottshallar grundskolor Lfn 

Gymnasieskolor  

Bäckängsgymnasiet, utökat lokalbehov Lfn 

Ny gymnasieskola Lfn 

Campus Bäckäng/Nornan Lfn 

Omsorg om äldre och funktionshindrade  

Vård- och omsorgsboende Lfn 
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B 2998
Borås Stad, BUDGET 2021 35(99) 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 99 80 80 

Kostnader -15 049 -15 480 -15 680 

Nettokostnader -14 950 -15 400 -15 600 

Kommunbidrag 15 100 15 400 15 600 

Resultat 150 0 0 

    

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare. Normalt sammanträder 
Kommunfullmäktige tolv gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande: 

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 23  

Moderata Samlingspartiet 15  

Sverigedemokraterna 11  

Vänsterpartiet 6  

Liberalerna 5  

Centerpartiet 5  

Kristdemokraterna 5  

Miljöpartiet de Gröna 3  

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, 
förtroendemannautbildning, representation samt lokalkostnader räknas upp med totalt 0,2 mnkr till 
15,6 mnkr inför 2021. Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet 
att hantera avvikelser. 
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 B 2999
Borås Stad, BUDGET 2021 35(99) 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 99 80 80 

Kostnader -15 049 -15 480 -15 680 

Nettokostnader -14 950 -15 400 -15 600 

Kommunbidrag 15 100 15 400 15 600 

Resultat 150 0 0 

    

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare. Normalt sammanträder 
Kommunfullmäktige tolv gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande: 

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 23  

Moderata Samlingspartiet 15  

Sverigedemokraterna 11  

Vänsterpartiet 6  

Liberalerna 5  

Centerpartiet 5  

Kristdemokraterna 5  

Miljöpartiet de Gröna 3  

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, 
förtroendemannautbildning, representation samt lokalkostnader räknas upp med totalt 0,2 mnkr till 
15,6 mnkr inför 2021. Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet 
att hantera avvikelser. 

Borås Stad, BUDGET 2021 36(99) 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Sammanträden m m, nettokostnader tkr -9 506 -9 255 -9 332 

Partistöd, nettokostnader tkr -5 444 -6 145 -6 268 
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B 3000
Borås Stad, BUDGET 2021 37(99) 

Revisorskollegiet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 535 625 643 

Kostnader -6 188 -6 625 -6 693 

Nettokostnader -5 653 -6 000 -6 050 

Kommunbidrag 5 875 6 000 6 050 

Resultat 222 0 0 

    

Ackumulerat resultat 1 255 1 255 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det 
gäller efterlevnaden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisionen följer God revisionssed. 
Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning. 

Revisorerna granskar 

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. 

• att räkenskaperna är rättvisande. 
• att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskning enligt GGoodd  rreevviissiioonnsssseedd innebär: 

• att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för respektive revisionsgrupp. 

• att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda 
mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen 
av verksamheten är tillräcklig. 

• att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, det vill säga om de 
löpande och årliga räkenskaperna är rättvisande. 

• att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
• att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 

av Kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till revisorskollegiet uppgår till 6 050 tkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 50 tkr. 
För 2021 omfattar den egna personalstyrkan totalt 5 heltidsanställda revisorer. Den egna 
personalstyrkan kompletteras med köp av externa revisionskonsulter som bedöms till högre än tidigare 
år. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

 B 3001
Borås Stad, BUDGET 2021 37(99) 

Revisorskollegiet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 535 625 643 

Kostnader -6 188 -6 625 -6 693 

Nettokostnader -5 653 -6 000 -6 050 

Kommunbidrag 5 875 6 000 6 050 

Resultat 222 0 0 

    

Ackumulerat resultat 1 255 1 255 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det 
gäller efterlevnaden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisionen följer God revisionssed. 
Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning. 

Revisorerna granskar 

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. 

• att räkenskaperna är rättvisande. 
• att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskning enligt GGoodd  rreevviissiioonnsssseedd innebär: 

• att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för respektive revisionsgrupp. 

• att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda 
mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen 
av verksamheten är tillräcklig. 

• att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, det vill säga om de 
löpande och årliga räkenskaperna är rättvisande. 

• att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
• att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 

av Kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till revisorskollegiet uppgår till 6 050 tkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 50 tkr. 
För 2021 omfattar den egna personalstyrkan totalt 5 heltidsanställda revisorer. Den egna 
personalstyrkan kompletteras med köp av externa revisionskonsulter som bedöms till högre än tidigare 
år. 
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Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3002
Borås Stad, BUDGET 2021 39(99) 

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

Stadsledningskansliet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 93 988 88 207 95 009 

Kostnader -248 716 -214 807 -224 409 

Nettokostnader -154 728 -126 600 -129 400 

Kommunbidrag 119 405 126 600 129 400 

Resultat -35 323 0 0 

    

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 - 

Investeringar -37 069 -40 000 -30 000 

Försäljning av mark och 
fastigheter 

1 581 40 000 80 000 

Nämndens uppgift 
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga 
nämnders och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under 
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av 
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad. 

I Stadsledningskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att 
följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att arbeta med 
kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser med mera. Kommunstyrelsen 
har även rollen som ”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet. 

Ambitionen är att koncentrera och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt 
överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda 
riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys 
av nämndernas resultat. 

Stadsledningskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, 
ekonomistyrning, personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, 
näringslivsfrågor, kvalitet och utveckling, kommunikation/marknadsföring, koncerninköp samt 
centrum för kunskap och säkerhet. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrelsens 
förvaltning som redovisas under Stadsledningskansliet. Det andra kommunbidraget avser 
kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens egen 
verksamhet men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. 

Stadsledningskansliet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 93 988 88 207 95 009 

Kostnader -248 716 -214 807 -224 409 

Nettokostnader -154 728 -126 600 -129 400 

Kommunbidrag 119 405 126 600 129 400 

Resultat -35 323 0 0 

    

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 - 

Investeringar -37 069 -40 000 -30 000 

Försäljning av mark och 
fastigheter 

1 581 40 000 80 000 

Nämndens uppgift 
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga 
nämnders och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under 
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av 
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad. 

I Stadsledningskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att 
följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att arbeta med 
kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser med mera. Kommunstyrelsen 
har även rollen som ”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet. 

Ambitionen är att koncentrera och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt 
överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda 
riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys 
av nämndernas resultat. 

Stadsledningskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, 
ekonomistyrning, personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, 
näringslivsfrågor, kvalitet och utveckling, kommunikation/marknadsföring, koncerninköp samt 
centrum för kunskap och säkerhet. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
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budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 129,4 mnkr. I budgeten finns ett effektiviseringskrav på 1,0% 
(1,3 mnkr) samt ytterligare sparbeting om 0,5 mnkr. 2,0 mnkr tillförs verksamheten Market Place Borås 
och 0,5 mnkr skjuts till för att initiera stadsomvandlingsprojekt Gässlösa. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Centrum för kunskap och säkerhet ska samverka med Polisen för att förebygga gängbildning och 
organiserad brottslighet. 

Koncerninköp ska även arbeta med social upphandling, genom att Arbetslivsnämnden ställer personal 
till förfogande för detta arbete. 

Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning i HBTQ, och även förtroendevalda bör genomgå 
sådan utbildning. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en prioriterad del i verksamhetsutvecklingen. 

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Ytor som då frigörs kan till exempel användas för att utveckla torgmiljön. 

Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas. 

Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för nya industriområden i serviceorterna. 

Borås Stad ska arbeta proaktivt för att köpa mark lämplig för bostäder. 

Fler trygghetsboenden ska byggas i Borås. 

Det ska råda nolltolerans för sexuella trakasserier och ofredanden på kommunala arbetsplatser. Chefer 
och arbetsledare ska ges fortbildning på området. 

Arbetet med att införa cirkulära flöden av inventarier i Borås Stad ska drivas vidare. Siktet är inställt på 
att detta blir ordinarie verksamhet under 2021. Synergieffekter bör finnas med den hantering av möbler 
som Arbetslivsnämnden redan bedriver och det är naturligt att nämnden deltar i det fortsatta arbetet på 
det sätt som Kommunstyrelsen och Arbetslivsnämnden kommer överens om. 

Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp 
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ 
och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och 
Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, 
Klimatrådet. 

Matens klimatavtryck ska mätas och minska på ett sätt som medverkar till att klara koldioxidbudgeten. 
Stadens kök ska vid utgången av 2021 klara motsvarande Kravs certifiering på nivå två, enligt Borås 
Stads Miljömål. Kommunstyrelsen är koststrategiskt ansvarig och ska stötta övriga organisationen i 
detta arbete. 

Sedan tidigare är fastslaget att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska 
utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Ett nav för detta arbete ska finnas inom 
Stadsledningskansliet, som bland annat kan stötta förvaltningar och bolag med den kunskap och 
samordning som kan behövas för att öka ambitionerna i genomförandet. 
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Nya uppdrag 2021 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 
 
Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads budget och koldioxidbudgeten kan kopplas ihop. 
 
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 
 
Kommunorganisationen behöver arbeta med att förebygga att avfall inom den egna organisationen 
uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och föreslå nämnd som ska ta det övergripande ansvaret för 
detta arbete. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 
 
Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen 
ska ansvara för. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot 
invasiva arter. 

Investeringar 
Inköp och försäljning av fastigheter 
För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 30 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 55 
mnkr och tomter inom exploateringsområden säljas för 25 mnkr. 

Utbyggnad av industriområden 
Utbyggnad av industriområden budgeteras till 10 mnkr. 

Utbyggnad av nya bostadsområden 
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 10 mnkr. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Antal gästnätter i Borås ska 
öka 

201 527 215 448 216 616 225 846 163 444 
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Nya uppdrag 2021 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 
 
Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads budget och koldioxidbudgeten kan kopplas ihop. 
 
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 
 
Kommunorganisationen behöver arbeta med att förebygga att avfall inom den egna organisationen 
uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och föreslå nämnd som ska ta det övergripande ansvaret för 
detta arbete. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 
 
Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen 
ska ansvara för. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot 
invasiva arter. 

Investeringar 
Inköp och försäljning av fastigheter 
För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 30 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 55 
mnkr och tomter inom exploateringsområden säljas för 25 mnkr. 

Utbyggnad av industriområden 
Utbyggnad av industriområden budgeteras till 10 mnkr. 

Utbyggnad av nya bostadsområden 
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 10 mnkr. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Antal gästnätter i Borås ska 
öka 

201 527 215 448 216 616 225 846 163 444 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Resultatet av det 
sammanfattande omdömet 
om näringslivsklimatet i 
Borås Stad ska öka. (Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät skala mellan 1 
och 6). 

3,5 3,42 3,6 3,46 3,53 

Rankingen i SKL:s öppna 
jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI) ska 
öka 

66 72 71 71 - 

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

63,4 74,4 82,3 84,7 - 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

4 4,2 7,1 2,8 3,5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

0,1 12,9 3,2 1,4 0,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 63 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bostäder    

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till 
centrum 

83 200 200 

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort 472 480 480 

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås 
tätort 

125 120 120 

Sysselsättning    

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %  78 78 

Handel och företagande    

Tillgång till mark för företagande m2 250 000 250 000 250 000 

Kommungemensam verksamhet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 872 0 1 000 

Kostnader -120 609 -123 050 -125 300 

Nettokostnader -119 737 -123 050 -124 300 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kommunbidrag 118 100 123 050 124 300 

Resultat -1 637 0 0 

    

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Under den Kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt 
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under 
Kommunstyrelsen. 

De största posterna utgörs av avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av 
kollektivtrafik från Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Sjuhärads Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 124,3 mnkr, vilket är en ökning med knappt 1,25 mnkr jämfört 
med 2020. De kostnader som bokförs på kommungemensamma verksamheten är svåra att påverka och 
räknas vanligtvis upp med mer än 1 %. Inför 2021 annonserar Västtrafik minskade kostnader för 
kollektivtrafiken som en konsekvens av coronapandemin, för att sedan öka igen under 2022 alternativt 
2023. Detta medför att den kommungemensamma ramen bör kunna täcka övriga uppräknade 
kostnader inom verksamheten under 2021. 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidrag till samarbetsorganisationer, 
Kommunalförbundet, SKL, Navet 

   

Nettokostnader tkr -18 204 -18 302 -18 489 

Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO    

Nettokostnader tkr -2 176 -2 211 -2 119 

Räddningstjänst    

Nettokostnader tkr -84 243 -87 491 -88 158 

Kommunikationer, Västtrafik AB    

Nettokostnader tkr -14 675 -14 930 -15 062 

Avgifter till upphovsmannarätt    

Nettokostnader tkr -444 -116 -472 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kommunbidrag 118 100 123 050 124 300 

Resultat -1 637 0 0 

    

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Under den Kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt 
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under 
Kommunstyrelsen. 

De största posterna utgörs av avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av 
kollektivtrafik från Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Sjuhärads Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 124,3 mnkr, vilket är en ökning med knappt 1,25 mnkr jämfört 
med 2020. De kostnader som bokförs på kommungemensamma verksamheten är svåra att påverka och 
räknas vanligtvis upp med mer än 1 %. Inför 2021 annonserar Västtrafik minskade kostnader för 
kollektivtrafiken som en konsekvens av coronapandemin, för att sedan öka igen under 2022 alternativt 
2023. Detta medför att den kommungemensamma ramen bör kunna täcka övriga uppräknade 
kostnader inom verksamheten under 2021. 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidrag till samarbetsorganisationer, 
Kommunalförbundet, SKL, Navet 

   

Nettokostnader tkr -18 204 -18 302 -18 489 

Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO    

Nettokostnader tkr -2 176 -2 211 -2 119 

Räddningstjänst    

Nettokostnader tkr -84 243 -87 491 -88 158 

Kommunikationer, Västtrafik AB    

Nettokostnader tkr -14 675 -14 930 -15 062 

Avgifter till upphovsmannarätt    

Nettokostnader tkr -444 -116 -472 
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Överförmyndarnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader -8 522 -8 850 -9 000 

Nettokostnader -8 522 -8 850 -9 000 

Kommunbidrag 6 725 8 850 9 000 

Resultat -1 797 0 0 

    

Ackumulerat resultat 0 0 - 

Nettoinvesteringar - - 250 

Nämndens uppgift 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Borås har sedan 2003 
en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom 
överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken samt vad som i övrigt gäller för överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd enligt lag eller annan författning. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 9,0 mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,1 mnkr. I 
kommunbidraget finns även en allmän förstärkning med 0,1 mnkr. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Nämnden ska fortsätta arbeta med att förbättra rekrytering av ställföreträdare för det ideella åtagande 
som ett god mans- eller förvaltaruppdrag innebär. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Investeringar 
Investering avser nytt verksamhetssystem för att kunna digitalisera ärendehandläggningen. För 
projektet avsätts 250 tkr. 
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Valnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 3 197 0 0 

Kostnader -6 474 -1 000 -1 100 

Nettokostnader -3 277 -1 000 -1 100 

Kommunbidrag 4 025 1 000 1 100 

Resultat 748 0 0 

    

Ackumulerat resultat 600 600 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen och 
Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av 
naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller EU-val. 

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 83 valdistrikt. Verksamhetens kostnader under 
valår består till största del av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten. Under icke valår begränsas 
kostnaderna till valnämndens sammanträden, nämndadministration, en tjänstepersons lön, lokalhyror, 
materialkostnader samt fortgående kostnader för t ex IT-stöd. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämndens kommunbidrag beslutas till 1,1 mnkr 2021, då inga val kommer att genomföras under året. 
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Valnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 3 197 0 0 

Kostnader -6 474 -1 000 -1 100 

Nettokostnader -3 277 -1 000 -1 100 

Kommunbidrag 4 025 1 000 1 100 

Resultat 748 0 0 

    

Ackumulerat resultat 600 600 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen och 
Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av 
naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller EU-val. 

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 83 valdistrikt. Verksamhetens kostnader under 
valår består till största del av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten. Under icke valår begränsas 
kostnaderna till valnämndens sammanträden, nämndadministration, en tjänstepersons lön, lokalhyror, 
materialkostnader samt fortgående kostnader för t ex IT-stöd. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämndens kommunbidrag beslutas till 1,1 mnkr 2021, då inga val kommer att genomföras under året. 

Borås Stad, BUDGET 2021 46(99) 

Lokalförsörjningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 815 627 886 422 911 290 

Kostnader -879 508 -918 772 -949 690 

Nettokostnader -63 881 -32 350 -38 400 

Kommunbidrag 31 900 32 350 38 400 

Resultat -31 981 0 0 

    

Ackumulerat resultat -68 978 -68 978 - 

Nettoinvesteringar -381 175 -285 476 -500 069 

Nämndens uppgift 
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion 
samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och 
anläggningar med god tillgänglighet. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Lokalförsörjningens ram för år 2021 är 38,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav 
på 0,3 mnkr. Nettoinvesteringar avser beslutade investeringar för 2021 exklusive omdisponeringar från 
föregående år. 

Nämnden tillförs 6,0 mnkr i utökat kommunbidrag för att finansiera hyrestak på sociala boenden samt 
kostnader för strategiskt ägda lokaler och kulturfastigheter. Nämnden ska även i sin budget för år 2021 
räkna med en ökad uppräkning av interna hyresintäkter från verksamhetsfastigheter med 10,0 mnkr 
vilket motsvarar cirka 3 %. 

Den största delen av nämndens verksamhet finansieras via internhyressystemet, vilket omarbetades 
inför budget 2017. Grundprincipen är att internhyrorna ska motsvara kostnader för lokaler över tid. De 
flesta av verksamhetslokalerna bär en solidarisk schablonhyra per kvadratmeter inom avgränsade 
lokalgrupper. Dessa lokalgrupper är framtagna utifrån den verksamhet som bedrivs inom lokalerna, 
samt vilken nämnd som har verksamhetsansvaret. Det utgår även olika hyror beroende på om lokalerna 
är nya eller inte. Nedan listas de lokalgrupper som är framtagna samt hyreskostnad per nivå och 
lokalgrupp för år 2021. Den genomsnittliga hyran är viktad efter ytfördelning mellan ny och gammal 
lokalgrupp inom respektive lokalgrupp. 

Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader, fastighetsskötsel och löpande underhåll. 
 
Internhyror per lokalgrupp, kr/kvadratmeter 

  Nya Gamla Genomsnitt 

Grundskola 1 244 704 855 

Förskola 1 901 883 1 327 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3010
Borås Stad, BUDGET 2021 47(99) 

  Nya Gamla Genomsnitt 

Gymnasium 1 305 620 753 

Äldreomsorg 1 566 1 036 1 086 

LSS Daglig verksamhet, m.m. 1 092 855 980 

LSS-boenden 1 758 1 264 1 387 

Bibliotek 1 782 924 1 098 

Fritid 1 395 924 1 076 

Kontor 1 217 661 854 

Fritidsgårdar 1 782 920 1 001 

IFO 1 541 1 282 1 452 

 
Verksamhetsfastigheter – Inhyrda och ägda 
Borås Stads internhyresfastigheter budgeteras till drygt 724,0 mnkr (706,9 mnkr) och med en total yta 
på 722 525 m2 (731 294 m2 ), vilket ger kostnaden 1 002 kr/m2 (967 kr/m2). 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Hela bygg- och förvaltningsprocessen ska kännetecknas av hållbara val. Alla Borås Stads lokaler ska 
vara yt- och energieffektiva och byggda i hållbara material för att kunna stå i sekel framöver, snarare än 
decennier. Detta innebär bland annat klimatoptimerat materialval, effektiv hållbar/förnybar 
energianvändning i byggprocesser och ökat återbruk och återvinning av byggmaterial. 

Lokalförsörjningsnämnden har en avgörande roll i det högt prioriterade arbetet med att elektrifiera 
Borås Stads egen bilflotta där biogas inte är ett lämpligt alternativ. I investeringsbudgeten finns medel 
avsedda att finansiera investeringar i laddinfrastruktur. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Alla nya förskolor ska byggas med tillagningskök. 

Nya uppdrag 2021 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Investeringar 
Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget 2021 är 500,1 mnkr. Investeringarna fördelar sig enligt 
följande: 

  Budget 2021 Budget 2020 

Gemensamma funktioner inkl externa 
projekt 

131,9 96,2 

Fritids- och folkhälsonämnden 48,9 16,0 

Förskolenämnden 39,5 23,2 

Grundskolenämnden 180,5 101,1 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12,2 13,4 
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  Nya Gamla Genomsnitt 

Gymnasium 1 305 620 753 

Äldreomsorg 1 566 1 036 1 086 

LSS Daglig verksamhet, m.m. 1 092 855 980 

LSS-boenden 1 758 1 264 1 387 

Bibliotek 1 782 924 1 098 

Fritid 1 395 924 1 076 

Kontor 1 217 661 854 

Fritidsgårdar 1 782 920 1 001 

IFO 1 541 1 282 1 452 

 
Verksamhetsfastigheter – Inhyrda och ägda 
Borås Stads internhyresfastigheter budgeteras till drygt 724,0 mnkr (706,9 mnkr) och med en total yta 
på 722 525 m2 (731 294 m2 ), vilket ger kostnaden 1 002 kr/m2 (967 kr/m2). 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Hela bygg- och förvaltningsprocessen ska kännetecknas av hållbara val. Alla Borås Stads lokaler ska 
vara yt- och energieffektiva och byggda i hållbara material för att kunna stå i sekel framöver, snarare än 
decennier. Detta innebär bland annat klimatoptimerat materialval, effektiv hållbar/förnybar 
energianvändning i byggprocesser och ökat återbruk och återvinning av byggmaterial. 

Lokalförsörjningsnämnden har en avgörande roll i det högt prioriterade arbetet med att elektrifiera 
Borås Stads egen bilflotta där biogas inte är ett lämpligt alternativ. I investeringsbudgeten finns medel 
avsedda att finansiera investeringar i laddinfrastruktur. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Alla nya förskolor ska byggas med tillagningskök. 

Nya uppdrag 2021 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Investeringar 
Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget 2021 är 500,1 mnkr. Investeringarna fördelar sig enligt 
följande: 

  Budget 2021 Budget 2020 

Gemensamma funktioner inkl externa 
projekt 

131,9 96,2 

Fritids- och folkhälsonämnden 48,9 16,0 

Förskolenämnden 39,5 23,2 

Grundskolenämnden 180,5 101,1 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12,2 13,4 

Borås Stad, BUDGET 2021 48(99) 

  Budget 2021 Budget 2020 

Sociala omsorgsnämnden 87,1 35,5 

Summa 500,1 285,4 

Investeringar i gemensamma funktioner och projekt för externa hyresgäster beskrivs nedan. Övriga 
investeringsprojekt kommenteras under respektive nämnd. 

Underhållsinvesteringar 
En följd av att komponentavskrivning infördes år 2017 innebar att planerat underhåll flyttades från 
driftsbudgeten till investeringsbudgeten. Medlen avsätts för att genomföra uppkomna behov, 
myndighetskrav samt utbyte av komponenter. I underhållsinvesteringar ingår även medel för 
tillgänglighetsanpassning i syfte att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det 
ingår även medel till investeringar i brandsäkerhet som beror på förändrade myndighetskrav samt 
säkerhetsinvesteringar för att kunna hantera ej planerade uppkomna behov eller myndighetskrav.  Totalt 
avsätts 75,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en ökning med 7,3 mnkr jämfört med år 
2020. 

Energi- och miljöåtgärder 
Totalt avsätts 15,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en ökning med 3,0 mnkr jämfört med 
år 2020. Detta utgör en pott med flera ändamål vilka nämnden kan omfördela mellan. Cirka 3 mnkr är 
avsedda för att kunna elektrifiera Borås Stads egen bilflotta, genom investeringar i laddinfrastruktur, 
och cirka 3 mnkr är avsedda för installation av solceller. Därtill ingår medel för ventilations- och 
energisparåtgärder, övrig energieffektivisering samt åtgärder för att minska exponeringen av kemikalier 
som kan skada hälsa och miljö i Borås Stads lokaler. 

Hyresgästanpassning 
I investeringsbudgeten finns avsatt medel för mindre investeringar i fastighetsbeståndet. Anslaget ska 
användas till akuta och viktiga verksamhetsförändringar under innevarande år. Medlen syftar till att 
verksamheterna ska fungera bättre genom att möjliggöra flexibilitet vid verksamhetsförändringar. I 
beloppet ingår även medel för eventuella moduletableringar samt de medel som tidigare år varit särskilt 
avsatta för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Totalt avsätts 20,0 mnkr för dessa investeringar 
år 2021, vilket är en ökning med 8,0 mnkr jämfört med år 2020. 

Fullmäktigesalen, ombyggnad 
Totalt avsätts 8,0 mnkr år 2021. Ett anläggningsråd ska genomföras innan slutligt investeringsbeslut. 

IT-investeringar 
Medel för att ansluta Borås Stads fastigheter till fibernätet samt IT investeringar i inhyrda fastigheter i 
syfte att uppnå Borås Stads standard. Totalt avsätts 7,0 mnkr för år 2021, vilket är en ökning med 2,0 
mnkr i jämförelse med år 2020. 

Guttasjön 
Om- och tillbyggnad för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Investeringen kommer att 
finansieras av ökade hyresintäkter. Totalt avsätts 18,9 mnkr varav 5,9 mnkr för år 2021. Projektet 
beräknas vara klart 2022. 

Hyresgästanpassningar externa hyresgäster 
Hyresgästanpassningar där investeringen finansieras av ökade hyresintäkter från externa hyresgäster. 
För år 2021 avsätts 1,0 mnkr. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Den totala 
energiproduktionen från 
solenergi ska öka, MWh 

133 118 210 230 - 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,6 5,4 5,8 9,3 11,1 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

0,3 0,1 0,5 0,4 0,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 71 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Ägda fastigheter    

Antal objekt  279 274 

Antal objekt, kvadratmeter 563 928 590 503 570 925 

Antal uppsägningar 11   

Total energianvändning för uppvärmning av 
kommunens fastigheter, kWh/kvadratmeter. 

96 92 90 

Total energiförbrukning i kommunens 
fastigheter, kWh/kvadratmeter 

 223 220 

Summa konsumtionsavgifter per kvadratmeter  177,92 186,33 

Antal objekt i verksamheten Lokalbank  14 14 

Inhyrda fastigheter    

Antal objekt  240 220 

Antal objekt, kvadratmeter 236 308 246 589 232 735 

Antal uppsägningar 10   

Antal objekt i verksamheten Lokalbank  18 13 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Den totala 
energiproduktionen från 
solenergi ska öka, MWh 

133 118 210 230 - 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,6 5,4 5,8 9,3 11,1 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

0,3 0,1 0,5 0,4 0,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 71 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Ägda fastigheter    

Antal objekt  279 274 

Antal objekt, kvadratmeter 563 928 590 503 570 925 

Antal uppsägningar 11   

Total energianvändning för uppvärmning av 
kommunens fastigheter, kWh/kvadratmeter. 

96 92 90 

Total energiförbrukning i kommunens 
fastigheter, kWh/kvadratmeter 

 223 220 

Summa konsumtionsavgifter per kvadratmeter  177,92 186,33 

Antal objekt i verksamheten Lokalbank  14 14 

Inhyrda fastigheter    

Antal objekt  240 220 

Antal objekt, kvadratmeter 236 308 246 589 232 735 

Antal uppsägningar 10   

Antal objekt i verksamheten Lokalbank  18 13 

Borås Stad, BUDGET 2021 50(99) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 43 551 43 561 43 612 

Kostnader -65 863 -65 011 -67 212 

Nettokostnader -22 312 -21 450 -23 600 

Kommunbidrag 23 950 21 450 23 600 

Resultat 1 638 0 0 

    

Ackumulerat resultat 24 922 24 922 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens områden 
planeras och bebyggs. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet 
för byggnadsverksamheten. Nämnden svarar också för kommunens samlade kartproduktion och 
lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksamheten med datorbaserade geografiska 
informationssystem. Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende 
samhällsbyggnadsprocessen. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och få nämnder och 
styrelser att tydligare se sin del i helheten. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 23,6 mnkr för 2021 och inkluderar ett 
effektivitetskrav på 0,2 mnkr. Inom tilldelad budget har nämnden en viktig uppgift att förbereda för en 
god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad, kommunal service samt en 
attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnads-nämnden prioriterar resurserna så 
att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på snabba insatser inom sitt område. 
Ny teknik och ett professionellt arbetssätt ska medverka till att ta fram underlag för etablering och 
tillväxt i Borås. Kommunbidraget har inför 2021 ökats med 2,0 mnkr för att verksamheten i högre grad 
skall kunna medverka i samhällsbyggnadsprocessen på ett kommunövergripande plan. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Nämnden ska arbeta med att tillgängligheten av detaljplaner, vilka ska möjliggöra varierad 
bostadsbyggnation i varje serviceort, kan säkerställas. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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Nya uppdrag 2021 
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

75 81 98 99 98 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,9 5,8 5,2 5,6 4,7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

1,7 0,8 1,3 2,3 1,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 56 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bygglov    

Bygglov, förhandsbesked 941 900 900 

Detaljplanering    

Plan med standardförfarande antas/godkänns 12 18 18 

Geodata    

Mätningsuppdrag 95 150 150 

Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha) 68 000 23 000 23 000 

Lantmäteri    

Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 150 140 150 

Ärendebalans 31/12 resp år 113 85 75 

Bostäder    

Antal planlagda bostäder som är klara för 
antagande i detaljplan i Borås Stad 

  850 

Andel planlagda bostäder som är klara för 
antagande i detaljplan inom 
utbyggnadsstrategins stadsutvecklingsområden 

  80 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

 B 3015
Borås Stad, BUDGET 2021 51(99) 

Nya uppdrag 2021 
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

75 81 98 99 98 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,9 5,8 5,2 5,6 4,7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

1,7 0,8 1,3 2,3 1,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 56 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bygglov    

Bygglov, förhandsbesked 941 900 900 

Detaljplanering    

Plan med standardförfarande antas/godkänns 12 18 18 

Geodata    

Mätningsuppdrag 95 150 150 

Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha) 68 000 23 000 23 000 

Lantmäteri    

Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 150 140 150 

Ärendebalans 31/12 resp år 113 85 75 

Bostäder    

Antal planlagda bostäder som är klara för 
antagande i detaljplan i Borås Stad 

  850 

Andel planlagda bostäder som är klara för 
antagande i detaljplan inom 
utbyggnadsstrategins stadsutvecklingsområden 

  80 
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Servicenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 697 175 741 718 765 155 

Kostnader -690 665 -734 718 -758 155 

Nettokostnader 6 510 7 000 7 000 

Kommunbidrag 0 0 0 

Resultat 6 510 7 000 7 000 

    

Ackumulerat resultat 34 498 34 498 - 

Nettoinvesteringar -29 981 -52 000 -43 000 

Nämndens uppgift 
Servicenämnden ansvarar för tjänster inom teknik, service och administration, som utförs på uppdrag 
av Stadsledningskansliet, övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. 
Servicekontoret äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark samt 
kommunens IT-infrastruktur. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2021. Servicenämnden är 
en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra nämnder och bolag. Detta 
ställer krav på att inte automatiskt kostnadskompensera priserna till kunderna. Verksamheten måste 
löpande rationaliseras för att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen förutsätter att Servicenämnden 
bidrar till att uppfylla de effektivitets- och rationaliseringskrav som ställs på de tekniska verksamheter 
som är nämndens huvudbeställare och övriga nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa 
tjänsterna. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Investeringar 
Fordon och maskiner 
Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga förvaltningar och en del bolag med fordon 
och maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 15,0 mnkr. Vid nyinköp ska miljöfordon, 
där så är möjligt, upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag. Finns absoluta behov kan 
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anslaget överskridas ett enskilt år. 

Utskriftenheter och kontorsutrustning 
Avser utskriftsenheter och annan kontorsutrustning såsom infoskärmar mm. Servicenämnden ansvarar 
för merparten av denna utrustning som köps in och hyrs ut genom internhyresavtal till de beställande 
förvaltningarna. För 2021 avsätts 4,0 mnkr till Servicenämndens förfogande. 

Mobiltelefoner 
Borås Stad ändrar modellen för hantering av mobiltelefoner och kringutrustning från leasing till ägda 
mobiltelefoner som ett led i att kostnadseffektivisera och förenkla hantering och distribution. Det nya 
upplägget innebär att ett årligt investeringsanslag på 12,0 mnkr för inköp av utrustning. Förändringen 
förväntas innebära en lägre sammantagen årlig kostnad för Borås Stad. 

IT-infrastruktur 
Den gemensamma IT-infrastrukturen består av dataservrar och annan kommunikationsutrustning Till 
nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr årligen till förnyelse och utbyte av denna utrustning. 

Pantängen, förbättringsåtgärder 
Förbättringsåtgärderna omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning, utbyggnad av 
solcellsenergi samt reinvestering och förbättringsåtgärder av tvätthall. Till åtgärderna avsätts 3,0 mnkr 
under 2021. 

Krisberedskapsförråd 
Avser nybyggnation av ett krisberedskapsförråd. Investeringen är beroende av att erforderliga politiska 
beslut fattas och  att uppdraget tilldelas Servicenämnden. I det beräknade beloppet 6,0 mnkr har inte 
hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan reducera investeringsutgiften. 

  

  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - - 18,3 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 25,9 29,2 34,2 37,5 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,6 4,6 4,6 4,7 5,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

12,9 14,2 13 13,5 10,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 39,8 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Övergripande Servicekontoret    

Extern fakturering, tkr 23 252 12 000 12 000 

Dataservice    
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anslaget överskridas ett enskilt år. 

Utskriftenheter och kontorsutrustning 
Avser utskriftsenheter och annan kontorsutrustning såsom infoskärmar mm. Servicenämnden ansvarar 
för merparten av denna utrustning som köps in och hyrs ut genom internhyresavtal till de beställande 
förvaltningarna. För 2021 avsätts 4,0 mnkr till Servicenämndens förfogande. 

Mobiltelefoner 
Borås Stad ändrar modellen för hantering av mobiltelefoner och kringutrustning från leasing till ägda 
mobiltelefoner som ett led i att kostnadseffektivisera och förenkla hantering och distribution. Det nya 
upplägget innebär att ett årligt investeringsanslag på 12,0 mnkr för inköp av utrustning. Förändringen 
förväntas innebära en lägre sammantagen årlig kostnad för Borås Stad. 

IT-infrastruktur 
Den gemensamma IT-infrastrukturen består av dataservrar och annan kommunikationsutrustning Till 
nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr årligen till förnyelse och utbyte av denna utrustning. 

Pantängen, förbättringsåtgärder 
Förbättringsåtgärderna omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning, utbyggnad av 
solcellsenergi samt reinvestering och förbättringsåtgärder av tvätthall. Till åtgärderna avsätts 3,0 mnkr 
under 2021. 

Krisberedskapsförråd 
Avser nybyggnation av ett krisberedskapsförråd. Investeringen är beroende av att erforderliga politiska 
beslut fattas och  att uppdraget tilldelas Servicenämnden. I det beräknade beloppet 6,0 mnkr har inte 
hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan reducera investeringsutgiften. 

  

  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - - 18,3 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 25,9 29,2 34,2 37,5 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,6 4,6 4,6 4,7 5,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

12,9 14,2 13 13,5 10,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 39,8 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Övergripande Servicekontoret    

Extern fakturering, tkr 23 252 12 000 12 000 

Dataservice    
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Lösningsgrad i första kontakten, % 85,7 86 86,5 

Personal- och kontorsservice    

Andel besvarade samtal lönesupport, % 92 87 90 

Entreprenad    

Erhållna anbud, tkr 94 441 120 000 120 000 

Fordon och verkstad    

Antal anmälda skador på fordon 590 580 575 
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Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: Väghållning, skog och parker 
samt Persontransporter. 

Väghållning, skog, parker mm 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 116 945 82 157 82 687 

Kostnader -263 117 -234 807 -240 887 

Nettokostnader -146 172 -152 650 -158 200 

Kommunbidrag 146 745 152 650 158 200 

Resultat 573 0 0 

    

Ackumulerat resultat 23 781 23 781 - 

Nettoinvesteringar -78 181 -128 915 -72 500 

Nämndens uppgift 
Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, 
kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas 
välbefinnande. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

  

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 158,2 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,5 mnkr. 
Kommunbidraget har höjts med 1,3 mnkr för ökade skötselytor samt försköning av staden och dess 
ytterområden inom nämndens hela verksamhetsområde. Därutöver tillförs 0,9 mnkr som kompensation 
för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel ska 
ses som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och 
cykeltrafikanter. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och 
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Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: Väghållning, skog och parker 
samt Persontransporter. 

Väghållning, skog, parker mm 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 116 945 82 157 82 687 

Kostnader -263 117 -234 807 -240 887 

Nettokostnader -146 172 -152 650 -158 200 

Kommunbidrag 146 745 152 650 158 200 

Resultat 573 0 0 

    

Ackumulerat resultat 23 781 23 781 - 

Nettoinvesteringar -78 181 -128 915 -72 500 

Nämndens uppgift 
Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, 
kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas 
välbefinnande. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

  

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 158,2 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,5 mnkr. 
Kommunbidraget har höjts med 1,3 mnkr för ökade skötselytor samt försköning av staden och dess 
ytterområden inom nämndens hela verksamhetsområde. Därutöver tillförs 0,9 mnkr som kompensation 
för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel ska 
ses som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och 
cykeltrafikanter. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och 
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tillgänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan användas för 
en utvecklad torgmiljö. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Tekniska nämnden ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor 
och grundskolor. 

Nya uppdrag 2021 
Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 

Investeringar 
Beläggningsunderhåll 
Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll innebär att beläggningsunderhållet betraktas 
som investering och skrivs av under en längre period i stället för att som tidigare kostnadsförs direkt 
som driftkostnad. För 2021 avsätts 8,5 mnkr i investeringsbudgeten. Kvar på driften finns 1,6 mnkr för 
reparationer och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10,1 
mnkr. Tillkommer gör externa medel för återställning av mark efter fiberdragningar. 

Attraktiv stad 
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som 
finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum. 
Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna 
åstadkommes stora förändringar på kort tid. Inför Borås Stads 400-års jubileum genomförs en extra 
satsning med målsättningen att iordningsställa kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” och 
Hallbergsplatsen. I samband med 400-årsfirandet planeras också för en jubileumsskulptur i området 
kring Krokshallstorget. För projekten inom detta konto avsätts normalt årligen 3,0 mnkr. För åren 2020 
och 2021 förstärks budgeten med 5,0 mnkr per år. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten för gator och broar som ur 
investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa kan administrativa 
tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där Kommunfullmäktige- eller 
Kommunstyrelsebeslut ska inväntas för varje enskilt projekt. Anslaget för 2021 är 5,5 mnkr. Om en 
enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas detta från nästa års volym. 

Program för tillgänglighet 
Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att 
identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för 
handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån. För projekten avsätts 
1,0 mnkr årligen. 

Gång- och cykelvägar 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de 
oskyddade trafikanterna. Strävan är att få genomgående GC-stråk av hög standard, och nätets nav – 
ihopbindande av cykelstråk genom centrum – måste prioriteras högt. Föreslagna åtgärder innebär att 
framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden 
innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. Anslaget för 2021 är 15,0 
mnkr vilket även innefattar upprustning/reinvestering av befintliga gång- och cykelvägar. Även gång- 
och cykelvägar där Trafikverket är väghållare kan bli aktuella. Kommunen är beredd att bidra till 
finansieringen om detta är angeläget och innebär en tidsmässig tidigareläggning. 

Reinvestering av gatubelysning 
Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller rostskadebesiktning 
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har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala 
staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2021 avsätts 1,0 mnkr. Medel från fiberdragande aktörer 
kan användas till kabelutbyte om det är orsakat av fibergrävningarna. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 
Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag 
standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av att 
successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå 
av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker 
belysning framåt. För 2021 avsätts 4,0 mnkr. 

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning 
När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. 
Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. 
ackordsbelysning. Att mäta gatubelysningen innebär att vi kan tillgodoräkna oss de ekonomiska 
besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att 
effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle innebära 
att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och på så vis 
reinvestera i nätet där det behövs. För 2021 avsätts 2,0 mnkr för ändamålet. 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) 
I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, 
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, åtgärder på Södra 
Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är 
att få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande. För åtgärderna 
avsätts ytterligare 5,0 mnkr under 2021. 

Borås flygplats 
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för 
närvarande till år 2028. Rullbanans toppbeläggning från 2010 är i behov av bindemedels-försegling för 
förlängning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten 
för kommande utökning av västra stationsplattan och samtidig flyttning och modernisering av 
tankområdet för flygbränsle. På delar av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas 
vissa flygsäkerhetshöjande markåtgärder. Inom detta konto avsätts 0,5 mnkr årligen. 

Upprustning av centrummiljöer 
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför 
centralorten. Senare utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i stadsdelcentra i 
centralorten.  Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för 
genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer 
att ske under flera år. För genomförande av åtgärder inom projektet avsätts normalt 2,0 mnkr årligen. 
Tekniska nämnden har dock oförbrukade medel kvar från tidigare år så några nya anslag är därför inte 
aktuellt för år 2021. 

Ny Nybro  
Den befintliga Nybron över Viskan har fel riktning med hänsyn till att cityringen och korsningen med 
Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot 
Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på Cityringen vilket också ger bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta leden i city. För projektet har medel tidigare beviljats för 
gångstråket Resecentrum – Borås Kongress/Högskolan och nu återstår själva bron samt gångstråk 
Sven-Erikssonsgatan. Totalt beräknad utgift för bron är 44 mnkr varav 10,0 mnkr tillförs som anslag 
under 2021. 

Grönområdesplanen 
Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas av grönområdesplanen för Borås Stad. De 
åtgärder som föreslås i planen avser bland annat att förstärka grönområden till mer sammanhängande 
stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 2021 avsätts 1,0 
mnkr. 
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har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala 
staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2021 avsätts 1,0 mnkr. Medel från fiberdragande aktörer 
kan användas till kabelutbyte om det är orsakat av fibergrävningarna. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 
Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag 
standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av att 
successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå 
av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker 
belysning framåt. För 2021 avsätts 4,0 mnkr. 

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning 
När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. 
Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. 
ackordsbelysning. Att mäta gatubelysningen innebär att vi kan tillgodoräkna oss de ekonomiska 
besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att 
effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle innebära 
att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och på så vis 
reinvestera i nätet där det behövs. För 2021 avsätts 2,0 mnkr för ändamålet. 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) 
I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, 
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, åtgärder på Södra 
Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är 
att få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande. För åtgärderna 
avsätts ytterligare 5,0 mnkr under 2021. 

Borås flygplats 
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för 
närvarande till år 2028. Rullbanans toppbeläggning från 2010 är i behov av bindemedels-försegling för 
förlängning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten 
för kommande utökning av västra stationsplattan och samtidig flyttning och modernisering av 
tankområdet för flygbränsle. På delar av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas 
vissa flygsäkerhetshöjande markåtgärder. Inom detta konto avsätts 0,5 mnkr årligen. 

Upprustning av centrummiljöer 
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför 
centralorten. Senare utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i stadsdelcentra i 
centralorten.  Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för 
genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer 
att ske under flera år. För genomförande av åtgärder inom projektet avsätts normalt 2,0 mnkr årligen. 
Tekniska nämnden har dock oförbrukade medel kvar från tidigare år så några nya anslag är därför inte 
aktuellt för år 2021. 

Ny Nybro  
Den befintliga Nybron över Viskan har fel riktning med hänsyn till att cityringen och korsningen med 
Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot 
Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på Cityringen vilket också ger bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta leden i city. För projektet har medel tidigare beviljats för 
gångstråket Resecentrum – Borås Kongress/Högskolan och nu återstår själva bron samt gångstråk 
Sven-Erikssonsgatan. Totalt beräknad utgift för bron är 44 mnkr varav 10,0 mnkr tillförs som anslag 
under 2021. 

Grönområdesplanen 
Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas av grönområdesplanen för Borås Stad. De 
åtgärder som föreslås i planen avser bland annat att förstärka grönområden till mer sammanhängande 
stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 2021 avsätts 1,0 
mnkr. 
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Lekplatser 
Tekniska nämnden förvaltar 162 lekplatser inom kommunen. En del av lekplatserna är slitna och 
uppfyller inte längre säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller idag särskilda normer. 
Lekplatserna ska besiktigas en gång om året och ska dessutom ha kontinuerlig tillsyn. För upprustning 
och renovering av lekplatser avsätts 5,0 mnkr under 2021. Nivån innebär att cirka sju stycken lekplatser 
kan renoveras samt uppförande av en ny lekplats i Brämhult. 

Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar 
Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över kan bland annat avse utbyte av träd, 
upprustning av trappor och renovering av parkvägar. För ändamålet avsätts årligen 3,0 mnkr vilket även 
omfattar trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur. 

Aktivitets- och kulturpark i Fristad 
En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet 
innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till 
utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer 
genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro. Projektet 
budgeteras netto till 6,0 mnkr med beräknad start 2022. Framtid Fristad förväntas skjuta till 4 mnkr till 
projektet, främst genom sökta bidrag. 

Kronängsparken 
Från Rya åsar i norr till Gässlösa i söder finns planer på en sammanhängande park – ett projekt med 
arbetsnamnet ”Staden vid parken”. Parken ska löpa parallellt med Viskan och samspela på de platser 
där det är möjligt. Som en första etapp i detta parkstråk byggs Kronängsparken om.Totalt avsätts 18,0 
mnkr för projektet varav 2,5 mnkr ges som anslag under 2021. 

Gåshult upprustning byggnader 
Avser upprustning av byggnaderna inför bildandet av ett nytt kommunalt naturreservat. Totalt avsätts 
0,5 mnkr för projektet under 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

8,6 7,2 8,4 6,7 8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

4,9 4,3 7,7 5,8 4,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 54 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Väghållning    

Kostnad kr per invånare och dag 1 :63 1 :55 1 :54 

Huvudgator, km 76 76 76 

Kostnad kr per m² 55 :47 46 :41 47 :30 

-därav vinterväghållning 23 :78 21 :84 22 :34 

Lokalgator, km 254 252 258 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3022
Borås Stad, BUDGET 2021 59(99) 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kostnad kr per m² 13 :89 16 :00 14 :79 

-därav vinterväghållning 3 :23 6 :16 5 :86 

Vägföreningsvägar, km 168 168 168 

Övrigt underhåll kr per m² 3 :61 5 :99 6 :85 

Km enskilda vägar med statligt och kommunalt 
bidrag 

459 460 460 

Beläggningsunderhåll m2 179 846 181 000 167 000 

belagd yta % 5,4 5,5 5,0 

kostnad kr per m2 114 105 114 

Trafikbelysning    

antal lampor 19 175 19 200 19 200 

energiförbrukning MWh 7 137 7 200 7 200 

Antal P-tillstånd för funktionshindrade 605 600 615 

Utfärdade nyttokort 55 75 60 

Boendeparkering, antal tillstånd 688 700 700 

Parkverksamhet    

Planterade ytor total m2 65 600 65 800 66 000 

-därav perenner m2 3 900 4 900 5 190 

Kulturparker m2 1 557 000 1 575 000 1 577 000 

kr/m2 11 :08 17 :24 17 :22 

Naturparker m2 8 693 000 8 612 000 9 396 000 

Kr/m2 0 :20 3 :15 2 :89 

Total parkareal ha 1 025 1 019 1 097 

kr per m2 2 :60 2 :67 2 :62 

Parkkostnad kr per invånare 236 242 240 

Parkyta m2 per invånare 90,8 90,8 96,9 

Lekplatser antal 162 162 158 

Skogsverksamhet    

Produktiv skogsmark, ha 9 500 9 500 9 500 

- avsatt till naturvård, ha 2 500 2 500 2 500 

- avsatt till naturreservat, ha 950 950 950 

Avverkning totalt m3 fub 35 100 38 500 39 000 

Flisad volym m3 s 12 500 10 000 10 000 

Arbetsmarknadsåtgärder    

Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 61 65 95 

Antal dagsverken 12 465 11 885 12 000 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kostnad kr per m² 13 :89 16 :00 14 :79 

-därav vinterväghållning 3 :23 6 :16 5 :86 

Vägföreningsvägar, km 168 168 168 

Övrigt underhåll kr per m² 3 :61 5 :99 6 :85 

Km enskilda vägar med statligt och kommunalt 
bidrag 

459 460 460 

Beläggningsunderhåll m2 179 846 181 000 167 000 

belagd yta % 5,4 5,5 5,0 

kostnad kr per m2 114 105 114 

Trafikbelysning    

antal lampor 19 175 19 200 19 200 

energiförbrukning MWh 7 137 7 200 7 200 

Antal P-tillstånd för funktionshindrade 605 600 615 

Utfärdade nyttokort 55 75 60 

Boendeparkering, antal tillstånd 688 700 700 

Parkverksamhet    

Planterade ytor total m2 65 600 65 800 66 000 

-därav perenner m2 3 900 4 900 5 190 

Kulturparker m2 1 557 000 1 575 000 1 577 000 

kr/m2 11 :08 17 :24 17 :22 

Naturparker m2 8 693 000 8 612 000 9 396 000 

Kr/m2 0 :20 3 :15 2 :89 

Total parkareal ha 1 025 1 019 1 097 

kr per m2 2 :60 2 :67 2 :62 

Parkkostnad kr per invånare 236 242 240 

Parkyta m2 per invånare 90,8 90,8 96,9 

Lekplatser antal 162 162 158 

Skogsverksamhet    

Produktiv skogsmark, ha 9 500 9 500 9 500 

- avsatt till naturvård, ha 2 500 2 500 2 500 

- avsatt till naturreservat, ha 950 950 950 

Avverkning totalt m3 fub 35 100 38 500 39 000 

Flisad volym m3 s 12 500 10 000 10 000 

Arbetsmarknadsåtgärder    

Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 61 65 95 

Antal dagsverken 12 465 11 885 12 000 

Borås Stad, BUDGET 2021 60(99) 

Persontransporter 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 15 450 14 310 16 739 

Kostnader -91 337 -90 510 -93 889 

Nettokostnader -75 887 -76 200 -77 150 

Kommunbidrag 68 800 76 200 77 150 

Resultat -7 087 0 0 

    

Ackumulerat resultat 0 0 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Tekniska nämnden handlägger alla frågor rörande kommunens samordning av samhällsbetalda 
persontransporter inom kommunen såsom färdtjänst och resor till och från daglig verksamhet. Vidare 
svarar nämnden för planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad samt uppgifter enligt lag 
om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. Nämnden driver särskoleskjuts i egen regi, beställningscentral 
för färdtjänstresor, bilpool för tjänsteresor för anställa inom Borås Stad, samt handlägger 
trafiksäkerhetsfrågor kring persontransporter. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 77,2 mnkr för 2021 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 3,7% 
jämfört med budget 2020. Kommunbidraget till Persontransporter höjdes med 5,0 mnkr inför budget 
2020 för att rätta till de ekonomiska obalanserna inom verksamheten. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Färdtjänst    

Antal tillstånd    

- totalt 4 672 4 600 4 600 

- kvinnor 3 098 3 100 3 100 

- män 1 574 1 500 1 500 

Antal tillstånd/1 000 invånare    

- Borås 41 41 41 

- Västra Götaland 32   
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

- Riket 31   

Antal tillstånd under 65 år 987 950 950 

Antal resor 340 459 360 000 350 000 

Kostnad per resa, kr 187 176 177 

Särskoleskjutsar    

Antal fordon 13 13 13 

- därav fordon med alkolås 13 13 13 

Bilpool    

Antal fordon 56 57 55 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

- Riket 31   

Antal tillstånd under 65 år 987 950 950 

Antal resor 340 459 360 000 350 000 

Kostnad per resa, kr 187 176 177 

Särskoleskjutsar    

Antal fordon 13 13 13 

- därav fordon med alkolås 13 13 13 

Bilpool    

Antal fordon 56 57 55 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 20 806 23 815 25 254 

Kostnader -45 948 -51 215 -53 604 

Nettokostnader -25 142 -27 400 -28 350 

Kommunbidrag 25 875 27 400 28 350 

Resultat 733 0 0 

    

Ackumulerat resultat 151 151 - 

Nettoinvesteringar 613 - - 

Nämndens uppgift 
Miljö- och konsumentnämnden är central i arbetet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling. Som lokal tillsynsmyndighet kontrollerar nämnden att miljölagstiftningen 
efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter samt avfall och 
producentansvar. I nämndens ansvar ingår livsmedels-, smittskydds- och strålskyddslagstiftningarna, 
och vidare ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Nämnden arbetar med naturvårdsfrågor samt att samla in och ställa samman fakta om miljösituationen 
i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen och att genom information och 
rådgivning verka för ökad kunskap och engagemang för miljöfrågorna hos såväl företag och 
organisationer som enskilda boråsare. 

Nämnden har även ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning och energi- och 
bostadsinformation. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 28,4 mnkr och inkluderar ett 
effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Kommunbidraget har inför 2021 ökats med 0,7 mnkr som avser en 
allmän förstärkning och helårseffekt för tjänsterna som miljöutredare för klimatanpassning och för 
förorenade områden. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp 
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ 
och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och 
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Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, 
Klimatrådet. 

Nämnden ska medverka i klimatarbetet, såväl när det gäller koldioxidbudgeten, och de insatser som 
följer av den, som klimatanpassning och framtagande av energi- och klimatplan. 

Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Nya uppdrag 2021 
Fastställa kriterier för en pott på 250.000 kronor ur vilken andra delar av Borås Stad ska kunna söka 
mindre belopp för att starta eller utöka klimatarbete. 
 
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,2 5,3 6,1 5,7 5,2 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 55 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Livsmedelskontroll    

Antal livsmedelsverksamheter 790 800 800 

Antal inspektioner 849 800 800 

Antal revisioner 102 100 100 

Antal delegationsbeslut 322 260 260 

Klagomål 98 70 70 

Registrering 109 100 100 

Miljötillsyn    

Antal delegationsbeslut 834 700 800 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

217 250 250 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

220 200 250 
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Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, 
Klimatrådet. 

Nämnden ska medverka i klimatarbetet, såväl när det gäller koldioxidbudgeten, och de insatser som 
följer av den, som klimatanpassning och framtagande av energi- och klimatplan. 

Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Nya uppdrag 2021 
Fastställa kriterier för en pott på 250.000 kronor ur vilken andra delar av Borås Stad ska kunna söka 
mindre belopp för att starta eller utöka klimatarbete. 
 
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,2 5,3 6,1 5,7 5,2 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 55 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Livsmedelskontroll    

Antal livsmedelsverksamheter 790 800 800 

Antal inspektioner 849 800 800 

Antal revisioner 102 100 100 

Antal delegationsbeslut 322 260 260 

Klagomål 98 70 70 

Registrering 109 100 100 

Miljötillsyn    

Antal delegationsbeslut 834 700 800 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

217 250 250 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

220 200 250 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

185 250 250 

Antal kundkontakter miljötillsyn 5 806 5 000 6 000 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 609 2 500 2 500 

Antal kundkontakter hälsoskydd 2 203 2 500 2 500 

Miljöstrategisk verksamhet    

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 

Antal deltagande timmar stadens planering 2 352 3 000 3 000 

Strandskyddsärenden 58 50 50 

Deltagare i miljöutbildning 1 050 600 600 

Energi- och klimatrådgivning    

Rådgivningsärenden 139 135 135 

Evenemang 7 2 2 

Konsument Borås    

Rådgivningsärenden, BUS 634 550 650 

Rådgivningsärenden, konsumenträttslig KVL 1 159 1 200 1 200 

Föreläsningar och informationstillfällen 53 100 50 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: Fritid- och folkhälsa 
samt Föreningsbidrag. 

Fritid och folkhälsa 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 64 208 61 837 61 584 

Kostnader -281 619 -282 137 -288 084 

Nettokostnader -217 411 -220 300 -226 500 

Kommunbidrag 209 310 220 300 226 500 

Resultat -8 101 0 0 

    

Ackumulerat resultat 150 150 - 

Nettoinvesteringar -26 853 -14 730 -14 500 

Nämndens uppgift 
Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Fritids- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt 
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna för Fritid- och folkhälsa budgeteras till 226,5 mnkr för 2021 och inkluderar ett 
effektivitetskrav på 2,2 mnkr. Kommunbidraget höjs med 3,0 mnkr för ökad hyra i samband med 
ombyggnationen av Borås Arena. För ökad hyra i Stadsparksbadet efter takrenovering tillförs nämnden 
2,0 mnkr. Boråshallen utvecklas i och med Borås Baskets investering i ny restaurangdel till Borås Stads 
nya evenemangshall. Kommunen kommer att hyra in sig i med en årlig hyra på 2,4 mnkr och nämnden 
får då motsvarande summa i utökat kommunbidrag. I övrigt tillförs nämnden 2,0 mnkr i 
kommunbidrag för ökade hyror och kapitalkostnader för samtliga berörda anläggningar. I samband 
med beslutet om ekonomiska ramar under våren 2020 fick Fritids- och folkhälsonämnden 0,7 mnkr i 
ökad målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning för fritidsgårdarna. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: Fritid- och folkhälsa 
samt Föreningsbidrag. 

Fritid och folkhälsa 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 64 208 61 837 61 584 

Kostnader -281 619 -282 137 -288 084 

Nettokostnader -217 411 -220 300 -226 500 

Kommunbidrag 209 310 220 300 226 500 

Resultat -8 101 0 0 

    

Ackumulerat resultat 150 150 - 

Nettoinvesteringar -26 853 -14 730 -14 500 

Nämndens uppgift 
Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Fritids- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt 
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna för Fritid- och folkhälsa budgeteras till 226,5 mnkr för 2021 och inkluderar ett 
effektivitetskrav på 2,2 mnkr. Kommunbidraget höjs med 3,0 mnkr för ökad hyra i samband med 
ombyggnationen av Borås Arena. För ökad hyra i Stadsparksbadet efter takrenovering tillförs nämnden 
2,0 mnkr. Boråshallen utvecklas i och med Borås Baskets investering i ny restaurangdel till Borås Stads 
nya evenemangshall. Kommunen kommer att hyra in sig i med en årlig hyra på 2,4 mnkr och nämnden 
får då motsvarande summa i utökat kommunbidrag. I övrigt tillförs nämnden 2,0 mnkr i 
kommunbidrag för ökade hyror och kapitalkostnader för samtliga berörda anläggningar. I samband 
med beslutet om ekonomiska ramar under våren 2020 fick Fritids- och folkhälsonämnden 0,7 mnkr i 
ökad målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning för fritidsgårdarna. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
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enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända betyg 
inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får 
provanställning. 

Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete med Säker och trygg 
förening. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fritids- och 
folkhälsonämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Ortsråden ska fortsätta utvecklas. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Nya uppdrag 2021 
Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny badplats vilket gärna kan ske i 
samverkan med föreningslivet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för fritidsgårdarna så att dessa 
håller öppet när behovet är som störst. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med 
föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda förutsättningarna att införa ett riktat stöd till föreningar i 
utsatta områden som erbjuder läxhjälp. 

Investeringar 
Konstgräsplaner 
Nämnden följer den utbytesplan som finns för de 16 konstgräsplanerna Varje plan har en "livslängd" 
på ca 7-10 år, beroende på utnyttjandegraden under åren. Därefter rullas gräset upp och används på 
skolgårdar eller andra allmänna ytor, där konstgräset fyller en bättre funktion än en grusplan. För 
ändamålet avsätts 0,6 mnkr. 

Aktivitetsplatser 
Avser utveckling av näridrottsplatser och utebad i enlighet med utredningen "Näridrottsplatser och 
badplatser i Borås Stad". För 2021 avsätts sammanlagt 2,0 mnkr inom detta konto. 

Badplatser och utebad 
Föregående vinters hårda stormar orsakade stora erosionsskador på flera badplatser. Nämnden gör 
därför ett uppehåll i den beslutade badplatsplanen och fokuserar främst på åtgärder kopplade till detta 
istället. 
Det projekt som avses genomföras under 2021 är: 
Förlängning av stensatt strandpromenad mellan Skalle och Asklanda för att förhindra framtida erosion 
Nya bryggor till Hofsnäs badplats 
Asfaltering av en liten del av Almenäs badplatsparkering 

För 2021 avsätts sammanlagt 0,9 mnkr inom detta konto. 

Diverse mindre inventarier och utrustning 
Avser inventarier och utrustning till idrottshallar och idrottsplatser. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 
mnkr. 

Spår och leder 
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Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt 
beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och underlätta 
för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar 
Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor 
oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden. 
Några av de projekt som planeras att genomföras under 2021 är: 

Etapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. 
Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg,Transås, 
Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. 
Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår 
Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. 

För 2021 avsätts sammanlagt 2,5 mnkr. 

Evenemangsstaden Borås 
Avser insatser för att underlätta för föreningar att arrangera stora tävlingar och mästerskap. 
Insatserna kan variera beroende på vilka arrangemang som tilldelas staden. Under 2021 kommer tre 
stora prestigearrangemang att avgöras i Borås; SM-veckan vinter, Bordtennis-SM och Friidrotts-SM. 
För projekten avsätts 1,0 mnkr under 2021. 

Boda aktivitetspark 
Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med 
bland annat ny och kompletterande belysning. En detaljplan för området kommer att påbörjas i 
samverkan med grundskoleförvaltningen. För fortsatt utveckling av området avsätts 1,0 mnkr under 
2021. 

Borås skidstadion 
Avser förberedelser inför SM-veckan vinter 2021. SM-veckan är ett samarrangemang mellan 
Riksidrottsförbundet, Sveriges Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion med bland 
annat en ny bro på vägen mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för 
konstsnö kommer att genomföras. Investeringarna förstärker anläggningens nyttjandegrad även efter 
arrangemanget. Ett avtal upprättas med Riksidrottsförbundet som reglerar åtaganden från stadens sida. 
Arbetet sker i samråd med Mark och exploatering, Tekniska förvaltningen samt Miljöförvaltningen. 
Totalnivån bedöms till 10,0 mnkr varav 1,0 mnkr avsätts under för 2021. 

Kronängsparken 
I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. Projektet avser 
flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt belysning. Projektet tidsberäknas till 2021. Totalt 
avsätts 5,0 mnkr varav 4,0 mnkr finns tillgängligt under 2021. 

Ny idrottshall i Fristad 
Behov finns av en ny idrottshall i Fristad bl.a. då föreningarnas verksamhet växer. Placeringen av den 
tänkta hallen är intill den nuvarande. Totalt för projektet avsätts 45,9 mnkr varav 36,4 mnkr finns 
tillgängligt under 2021. 

Sjöbovallen ombyggnad 
Sjöbovallens idrottsanläggning och dess omklädningsrum är i behov av upprustning. För projektet 
avsätts sammanlagt 17,5 mnkr varav 7,0 mnkr under 2021. 

Norrbyhuset utökat lokalbehov 
Projektet avser en utökad verksamhet av Norrbyhuset. Ytorna idag räcker inte för den verksamhet som 
bedrivs. Projektet omfattar en anpassning av plan två i befintligt hus.För ändamålet avsätts 2,5 mnkr 
under 2021. 

Brygghuset 
Projektet avser anpassning av befintliga lokaler på Bryggaregatan för en samlokalisering av Brygghusets 
verksamhet och Kulturföreningen Tåget. För projektet avsätts 3,0 mnkr under 2021. 
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Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt 
beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och underlätta 
för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar 
Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor 
oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden. 
Några av de projekt som planeras att genomföras under 2021 är: 

Etapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. 
Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg,Transås, 
Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. 
Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår 
Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. 

För 2021 avsätts sammanlagt 2,5 mnkr. 

Evenemangsstaden Borås 
Avser insatser för att underlätta för föreningar att arrangera stora tävlingar och mästerskap. 
Insatserna kan variera beroende på vilka arrangemang som tilldelas staden. Under 2021 kommer tre 
stora prestigearrangemang att avgöras i Borås; SM-veckan vinter, Bordtennis-SM och Friidrotts-SM. 
För projekten avsätts 1,0 mnkr under 2021. 

Boda aktivitetspark 
Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med 
bland annat ny och kompletterande belysning. En detaljplan för området kommer att påbörjas i 
samverkan med grundskoleförvaltningen. För fortsatt utveckling av området avsätts 1,0 mnkr under 
2021. 

Borås skidstadion 
Avser förberedelser inför SM-veckan vinter 2021. SM-veckan är ett samarrangemang mellan 
Riksidrottsförbundet, Sveriges Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion med bland 
annat en ny bro på vägen mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för 
konstsnö kommer att genomföras. Investeringarna förstärker anläggningens nyttjandegrad även efter 
arrangemanget. Ett avtal upprättas med Riksidrottsförbundet som reglerar åtaganden från stadens sida. 
Arbetet sker i samråd med Mark och exploatering, Tekniska förvaltningen samt Miljöförvaltningen. 
Totalnivån bedöms till 10,0 mnkr varav 1,0 mnkr avsätts under för 2021. 

Kronängsparken 
I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. Projektet avser 
flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt belysning. Projektet tidsberäknas till 2021. Totalt 
avsätts 5,0 mnkr varav 4,0 mnkr finns tillgängligt under 2021. 

Ny idrottshall i Fristad 
Behov finns av en ny idrottshall i Fristad bl.a. då föreningarnas verksamhet växer. Placeringen av den 
tänkta hallen är intill den nuvarande. Totalt för projektet avsätts 45,9 mnkr varav 36,4 mnkr finns 
tillgängligt under 2021. 

Sjöbovallen ombyggnad 
Sjöbovallens idrottsanläggning och dess omklädningsrum är i behov av upprustning. För projektet 
avsätts sammanlagt 17,5 mnkr varav 7,0 mnkr under 2021. 

Norrbyhuset utökat lokalbehov 
Projektet avser en utökad verksamhet av Norrbyhuset. Ytorna idag räcker inte för den verksamhet som 
bedrivs. Projektet omfattar en anpassning av plan två i befintligt hus.För ändamålet avsätts 2,5 mnkr 
under 2021. 

Brygghuset 
Projektet avser anpassning av befintliga lokaler på Bryggaregatan för en samlokalisering av Brygghusets 
verksamhet och Kulturföreningen Tåget. För projektet avsätts 3,0 mnkr under 2021. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,4 6,8 7,6 8,6 9,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

5,2 15,9 13,1 12,8 11,9 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 47 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Borås Arena    

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset 
Huvudarenan 

1 281 1 500 1 500 

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Borås 
Arena 2 

1 812 1 300 1 500 

Simhallar    

Antal besökare Stadsparksbadet 140 857 240 000 240 000 

Antal besökare Borås Simarena 172 224 170 000 170 000 

Antal besökare Sandaredsbadet 70 361 65 000 65 000 

Antal besökare Dalsjöbadet 48 763 38 000 38 000 

Antal besökare Alidebergsbadet 24 187 30 000 30 000 

Lundby Park    

Antal köpta årskort på Skatehallen 102 65 65 

Antal föreningsaktiviteter 82 70 70 

Andel besökare som är flickor/kvinnor, % 13 40 40 

Fritidsgårdsverksamhet    

Öppethållande timmar per vecka 334 350 315 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 38 50 50 

Mötesplatser    

Öppethållande timmar per vecka 170 185 185 

Öppethållande dagar per vecka 6 5 6 

Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 47 50 50 

Brygghuset    

Öppethållande timmar per vecka 36 36  

Antal slutna bokningar av unga 1 232 1 000  

Antal öppna bokningar av unga 152 150  

Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll 
för unga 

258 250  
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 49 50 50 

Föreningsbidrag 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 98 45 45 

Kostnader -42 726 -43 695 -44 195 

Nettokostnader -42 628 -43 650 -44 150 

Kommunbidrag 43 050 43 650 44 150 

Resultat 422 0 0 

    

Ackumulerat resultat 0 0 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda regler till ungdoms-, invandrar- och 
pensionärsföreningar samt till sociala föreningar och föreningar för människor med 
funktionsnedsättningar. Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud som tillgodoser 
olika intressen. 

Anläggningslån lämnas för ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller 
andra lokaler som kommuner bedömer angelägna. Lån utgår med maximalt 40% av kostnaden. Lånen 
är ränte- och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrivs. Beslut fattas av fullmäktige för varje enskilt 
lån. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen till 44,2 mnkr för budgetåret 2021. Då 
kostnaderna inom verksamheten nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, brukar 
eventuella budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 49 50 50 

Föreningsbidrag 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 98 45 45 

Kostnader -42 726 -43 695 -44 195 

Nettokostnader -42 628 -43 650 -44 150 

Kommunbidrag 43 050 43 650 44 150 

Resultat 422 0 0 

    

Ackumulerat resultat 0 0 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda regler till ungdoms-, invandrar- och 
pensionärsföreningar samt till sociala föreningar och föreningar för människor med 
funktionsnedsättningar. Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud som tillgodoser 
olika intressen. 

Anläggningslån lämnas för ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller 
andra lokaler som kommuner bedömer angelägna. Lån utgår med maximalt 40% av kostnaden. Lånen 
är ränte- och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrivs. Beslut fattas av fullmäktige för varje enskilt 
lån. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen till 44,2 mnkr för budgetåret 2021. Då 
kostnaderna inom verksamheten nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, brukar 
eventuella budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Ungdomsföreningar    

Bidragsberättigat medlemskap 20 923 21 000 21 000 

Bidragsberättigade föreningar 166 165 165 

Antalet aktiviteter 60 218 65 000 65 000 

Antal unika deltagare kvinnor/män, % 43/57 50/50 50/50 

Andel föreningar som är säkra och trygga, % 46 55 55 

Etniska föreningar    

Bidragsberättigat medlemskap 3 998 5 000 4 500 

Antalet aktiviteter 3 481 3 500 3 500 

Andel unika deltagare kvinnor/män, % 42/58 50/50 50/50 

Andel föreningar som är säkra och trygga, % 19 50 60 

Föreningar för människor med 
funktionsnedsättningar 

   

Bidragsberättigat medlemskap 4 171 4 200 4 300 

Antal aktiviteter 2 370 2 500 2 500 

Antal unika deltagare kvinnor/män, % 61/39 50/50 50/50 

Andel föreningar som är säkra och trygga, % 14 50 50 

Pensionärsföreningar    

Bidragsberättigat medlemskap 9 134 9 200 9 000 

Antal unika deltagare kvinnor/män, % 67/33 50/50 50/50 

Andel föreningar som är säkra och trygga, % 9 40 50 

Överenskommelsen    

Antal anslutna föreningar/organisationer 83 95 95 

Antalupprättade avtal/IOP 7 8 8 
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Kulturnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 42 142 28 637 28 637 

Kostnader -213 937 -214 337 -218 637 

Nettokostnader -171 795 -185 700 -190 000 

Kommunbidrag 171 575 185 700 190 000 

Resultat -220 0 0 

    

Ackumulerat resultat 1 275 1 275 - 

Nettoinvesteringar -3 756 -6 966 -10 228 

Nämndens uppgift 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås Stad till en bra och attraktiv stad att leva i. En 
stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta aktiv 
del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämndens verksamhet ska utgå 
från ett mångkulturellt perspektiv och ett jämställd utbud och utövande. 

Kulturnämnden ska bedriva biblioteks-, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och 
musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. 
Kulturnämnden ska också slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön, skapa möjligheter till eget skapande 
och aktiv delaktighet och engagera barn och ungdomar i det kulturella och konstnärliga livet. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 190,0 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 
1,8 mnkr. Nämndens kommunbidrag har allmänt förstärkts med 2,0 mnkr för att upprätthålla och 
förstärka kvaliteten inom verksamheterna. Kommunbidraget har också höjts med 1,3 mnkr för ökade 
kapitalkostnader inom Kulturskolan och De kulturhistoriska museerna. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Första året som barn fortsätter i Kulturskolan efter KUL-året ska vara kostnadsfritt. 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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Kulturnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 42 142 28 637 28 637 

Kostnader -213 937 -214 337 -218 637 

Nettokostnader -171 795 -185 700 -190 000 

Kommunbidrag 171 575 185 700 190 000 

Resultat -220 0 0 

    

Ackumulerat resultat 1 275 1 275 - 

Nettoinvesteringar -3 756 -6 966 -10 228 

Nämndens uppgift 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås Stad till en bra och attraktiv stad att leva i. En 
stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta aktiv 
del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämndens verksamhet ska utgå 
från ett mångkulturellt perspektiv och ett jämställd utbud och utövande. 

Kulturnämnden ska bedriva biblioteks-, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och 
musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. 
Kulturnämnden ska också slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön, skapa möjligheter till eget skapande 
och aktiv delaktighet och engagera barn och ungdomar i det kulturella och konstnärliga livet. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 190,0 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 
1,8 mnkr. Nämndens kommunbidrag har allmänt förstärkts med 2,0 mnkr för att upprätthålla och 
förstärka kvaliteten inom verksamheterna. Kommunbidraget har också höjts med 1,3 mnkr för ökade 
kapitalkostnader inom Kulturskolan och De kulturhistoriska museerna. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Första året som barn fortsätter i Kulturskolan efter KUL-året ska vara kostnadsfritt. 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Borås Stad, BUDGET 2021 72(99) 

Nya uppdrag 2021 
Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek 
ska bli meröppna. Biblioteken i serviceorterna ska prioriteras. 

Investeringar 
Inventarier och div. mindre investeringar 
Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och andra diverse mindre 
investeringar. För 2021 finns 0,5 mnkr tillgängligt. 

Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp 
Ett årligt anslag på 1,2 mnkr avsätts för inköp av konst till Konstmuseet och Textilmuseet. 

Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln 
Ett anslag som motsvarar 1% av kommunens investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnader av 
fastigheter avsätts i investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning. För 2021 beräknas detta till 4,0 
mnkr. 

Skulpturbiennal/Jubileumsutställning 2021 
Borås internationella skulpturbiennal kommer inför 400-årsjubileet att växa till en större konstbiennal 
som inrymmer alla konstformer. Detta kommer att ske i samarbete med Textilmuseet och Borås TME. 
Arrangemanget ska öppna i maj 2021 och pågå t om med oktober 2021. Budgeten är förstärkt med 
sammanlagt 4,5 mnkr under åren 2020-2021. För år 2021 är anslaget 3,5 mnkr. 

Sjöbohuset hyllsystem 
Avser nytt hyllsystem i det kommande nya Sjöbohuset. För ändamålet avsätts 1,0 mnkr i budget 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

4,2 5,3 4,6 4,3 4,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

6,3 6,2 6,1 6,3 5,8 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 43 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Biblioteksverksamhet    

Antal medialån biblioteken i Borås 896 290 900 000 900 000 

Antal medialån skolbiblioteken i Borås 224 941 250 000 250 000 

Antal besökare biblioteken i Borås 642 871 550 000 650 000 

Antal folkbibliotek 11 12 11 

Öppethållande timmar per vecka folkbibliotek 468 460 454 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Museiverksamhet och kulturminnesvård    

Antal besökare Borås Museum 26 733 25 000 25 000 

Antal besökare Textilmuseet 66 346 55 000 55 000 

Konst och utställningsverksamhet    

Antal besökare Konstmuseet 22 605 25 000 25 000 

Teaterverksamhet    

Antal besökare Stadsteatern 14 531 20 000 15 000 

Kulturskola    

Antal elever 5 601 5 600 2 500 

Borås Bio (Röda Kvarn)    

Antal besökare 13 206 11 500 11 500 

Övrigt    

Antal besökare Kulturhuset 346 835 330 000 330 000 

Andel kulturaktiviteter för barn och unga, % 52 50 50 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Museiverksamhet och kulturminnesvård    

Antal besökare Borås Museum 26 733 25 000 25 000 

Antal besökare Textilmuseet 66 346 55 000 55 000 

Konst och utställningsverksamhet    

Antal besökare Konstmuseet 22 605 25 000 25 000 

Teaterverksamhet    

Antal besökare Stadsteatern 14 531 20 000 15 000 

Kulturskola    

Antal elever 5 601 5 600 2 500 

Borås Bio (Röda Kvarn)    

Antal besökare 13 206 11 500 11 500 

Övrigt    

Antal besökare Kulturhuset 346 835 330 000 330 000 

Andel kulturaktiviteter för barn och unga, % 52 50 50 

Borås Stad, BUDGET 2021 74(99) 

Förskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 161 939 159 014 149 459 

Kostnader -919 525 -952 164 -951 809 

Nettokostnader -757 586 -793 150 -802 350 

Kommunbidrag 753 925 793 150 802 350 

Resultat -3 661 0 0 

    

Ackumulerat resultat -5 067 -5 067 - 

Nettoinvesteringar -2 124 -2 700 -1 800 

Nämndens uppgift 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk 
omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra författningar. Förskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående 
pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. 
Nämnden ansvarar även för samordningen av familjecentralerna. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Förskolenämndens ram för 2021 är 802,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav på 
7,9 mnkr. Antal barn i förskoleålder förväntas minska med 0,1 %. Nämnden har erhållit en minskning 
för dessa volymförändringar med 0,9 mnkr i vårens ekonomiska ramar. 

Förskolenämnden tillförs ett allmänt tillskott om 4,0 mnkr riktat mot barngruppernas storlek. För att 
utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr i 
investeringsbudgeten. 

Förskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag, t.ex. lärarlönelyftet, maxtaxa och bidrag 
till minskade barngrupper. De riktade statsbidragen utgör en relativt stor andel av nämndens utrymme 
och det mest omfattande är statsbidraget till minskade barngrupper som för ht 2020/vt 2021 uppgår till 
48,1 mnkr. I jämförelse med ht 2019/vt 2020 är det en minskning med 6,4 mnkr. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Förskolenämnden ska arbeta utifrån målet att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger 
på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. 

Förskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända 
betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får 
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provanställning. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra kostnader tas ut av barnens 
vårdnadshavare. 

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 
 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Utemiljö förskolor 
För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen 
under perioden 2020-2022. 

Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer eventuellt ersätta Sjögårdens och 
Nordtorps förskola. Totalt avsätts 39,4 mnkr varav 8,5 mnkr år 2021. Förskolan beräknas vara klar år 
2021. 

Kristinegården 
Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har byggnadstekniska brister. 
Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med plats för ca 120 barn. Den nya förskolan ger inget 
nettotillskott av barnomsorgsplatser. Totalt avsätts 39,9 mnkr varav 26,0 mnkr år 2021. Förskolan 
beräknas vara klar 2022. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 39,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa 
objekt. 

I investeringsplanen för år 2022-2023 ingår även Tokarpsbergs förskola och Vinkelvägen Sparsör. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 1,8 mnkr till inventarier vid nybyggnation. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen barn som får plats 
på förskola på önskat 
placeringsdatum, ska öka 
(%) 

42 - 74 81 - 
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provanställning. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra kostnader tas ut av barnens 
vårdnadshavare. 

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 
 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Utemiljö förskolor 
För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen 
under perioden 2020-2022. 

Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer eventuellt ersätta Sjögårdens och 
Nordtorps förskola. Totalt avsätts 39,4 mnkr varav 8,5 mnkr år 2021. Förskolan beräknas vara klar år 
2021. 

Kristinegården 
Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har byggnadstekniska brister. 
Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med plats för ca 120 barn. Den nya förskolan ger inget 
nettotillskott av barnomsorgsplatser. Totalt avsätts 39,9 mnkr varav 26,0 mnkr år 2021. Förskolan 
beräknas vara klar 2022. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 39,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa 
objekt. 

I investeringsplanen för år 2022-2023 ingår även Tokarpsbergs förskola och Vinkelvägen Sparsör. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 1,8 mnkr till inventarier vid nybyggnation. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen barn som får plats 
på förskola på önskat 
placeringsdatum, ska öka 
(%) 

42 - 74 81 - 

Borås Stad, BUDGET 2021 76(99) 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen föräldrar som 
känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på förskolan 
ska öka, % 

95,4 95,9 95,8 95,7 96 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 25 24 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 50,2 49,9 50,4 50,1 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 8,6 9,3 9,6 10,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 81 88,1 86,7 57,7 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 41 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 007 6 210 5 970 

varav barn i fristående verksamhet 460 480 480 

Andel (%) inskrivna barn av samtliga barn i 
åldern 1-5 år 

90 92 92 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr 147 708 150 589 151 871 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,2 5,4 
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Grundskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 324 092 307 939 309 000 

Kostnader -1 779 131 -1 827 239 -1 870 700 

Nettokostnader -1 455 039 -1 519 300 -1 561 700 

Kommunbidrag 1 463 325 1 519 300 1 561 700 

Resultat 8 286 0 0 

    

Ackumulerat resultat 24 559 24 559 - 

Nettoinvesteringar -5 227 -11 500 -6 000 

Nämndens uppgift 
Grundskolenämnden har hand om kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Grundskolenämndens ram för 2021 är 1561,7 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav 
på 15,2 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med 1,7 %. Nämnden har erhållit 
kompensation för dessa volymförändringar med 19,6 mnkr i vårens ekonomiska ramar. 

Grundskolenämnden tillförs 12,0 mnkr varav 4,0 mnkr med anledning av en ökad lokalkostnadsnivå 
samt 8,0 mnkr för ökad måluppfyllelse. 

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade 
kommunbidrag. Nämndens beräknas erhålla cirka 116 mnkr i riktade statsbidrag år 2021, vilket är en 
ökning med 5 mnkr i jämförelse med föregående år.  

Regeringen aviserar i budgetproposition för 2021 att tillföra 1 miljard kronor till skolan som finansieras 
delvis av att satsningen på lärarassistenter på 500 mnkr avslutas. Hur detta kommer att påverka Borås 
Stad är i dagsläget inte känt. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

För att uppnå ett likvärdigt stöd oavsett var eleverna bor, bibehålla och tillvarata kompetensen hos 
studiehandledarna i modersmål, och för ett fortsatt förbättrat resultat bör Centrum för flerspråkigt 
lärande ges de förutsättningar som krävs för att fortsätta sitt goda arbete. 

Grundskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 
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Grundskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 324 092 307 939 309 000 

Kostnader -1 779 131 -1 827 239 -1 870 700 

Nettokostnader -1 455 039 -1 519 300 -1 561 700 

Kommunbidrag 1 463 325 1 519 300 1 561 700 

Resultat 8 286 0 0 

    

Ackumulerat resultat 24 559 24 559 - 

Nettoinvesteringar -5 227 -11 500 -6 000 

Nämndens uppgift 
Grundskolenämnden har hand om kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Grundskolenämndens ram för 2021 är 1561,7 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav 
på 15,2 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med 1,7 %. Nämnden har erhållit 
kompensation för dessa volymförändringar med 19,6 mnkr i vårens ekonomiska ramar. 

Grundskolenämnden tillförs 12,0 mnkr varav 4,0 mnkr med anledning av en ökad lokalkostnadsnivå 
samt 8,0 mnkr för ökad måluppfyllelse. 

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade 
kommunbidrag. Nämndens beräknas erhålla cirka 116 mnkr i riktade statsbidrag år 2021, vilket är en 
ökning med 5 mnkr i jämförelse med föregående år.  

Regeringen aviserar i budgetproposition för 2021 att tillföra 1 miljard kronor till skolan som finansieras 
delvis av att satsningen på lärarassistenter på 500 mnkr avslutas. Hur detta kommer att påverka Borås 
Stad är i dagsläget inte känt. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

För att uppnå ett likvärdigt stöd oavsett var eleverna bor, bibehålla och tillvarata kompetensen hos 
studiehandledarna i modersmål, och för ett fortsatt förbättrat resultat bör Centrum för flerspråkigt 
lärande ges de förutsättningar som krävs för att fortsätta sitt goda arbete. 

Grundskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 

Borås Stad, BUDGET 2021 78(99) 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Grundskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Skolan i Borås är avgiftsfri. För fritidshem gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra 
kostnader tas ut av barnens vårdnadshavare. 

Nya uppdrag 2021 
Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 
 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Byttorpskolan 
Om- och tillbyggnad. Utökning till en tre-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 153,8 mnkr varav 58,6 
mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2022. 

Särlaskolan 
Ombyggnad till en sju-parallellig 7-9 skola. Totalt avsätts 175,0 mnkr varav 2,5 mnkr 2021. Skolan 
beräknas vara klar 2024. 

Myråsskolan 
Om- och tillbyggnad. Utökning till en fyr-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 230,0 mnkr varav 38,5 
mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023. 

Trandaredskolans kök 
Utbyggnad av kök för att öka matsalens kapacitet och förbättra arbetsmiljön. Totalt avsätts 16,8 mnkr 
varav 2,9 mnkr 2021. Utbyggnaden beräknas vara klar 2021. 

Gula skolan, trafikanpassning 
Ny anslutning och på-/avsläppningszon för att förbättra trafiksituationen. Totalt avsätts 5,0 mnkr varav 
5,0 mnkr 2021. Trafikanpassningen beräknas vara klar 2021. 

Ny skola Gässlösa 
Nybyggnad av en skola som motsvarar en storlek av en fyr-parallellig skola F-6. Skolbyggnaden 
kommer att byggas flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs F-6 och 7-9. 
Totalt avsätts 310,0 mnkr varav 73,0 mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 180,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa 
objekt. 

I investeringsplanen 2022-2023 ingår även om- och tillbyggnad av Erikslundsskolan. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 4,0 mnkr till  inventarier för Björkhöjdskolans utökning under 2021 
samt 2,0 mnkr till inventarier för att påbörja inflyttning på Byttorpskolan. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen elever i åk 9 som är 
behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska 
öka, %. 

85 79 80 80 84 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i årskurs 9 ska 
öka. 

221 213 222 220 223 

Andelen elever som känner 
sig trygga i grundskolan, åk 
4-9 ska öka, %. 

92,2 91,8 87,3 87,2 89,1 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 30,8 23 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 42,8 39,4 42,4 45 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,5 6,3 6,1 6,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 61,2 50,5 56,3 55,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 38 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Grundskola    

Antal elever från kommunen i grundskola 12 302 12 374 12 400 

varav elever i fristående skola i Borås 1 703 1 643 1 650 

Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev 91 752 93 830 96 843 

Antal elever per lärare, totalt i kommunen 
(heltidstjänst) 

11,3 11,5 11,5 

Antal elever per pedagogisk personal 8,8 9,1 9,2 

Antal Borås-elever med skolskjuts 4 300 4 100 4 600 

Förskoleklass    

Antal elever från kommunen i förskoleklass 1 405 1 436 1 436 

varav elever i fristående skola 76 74 78 

Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev 46 554 50 499 53 277 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 16,4 16,2 17,4 

Obligatorisk särskola    

Antal elever från kommunen i särskola 107 106 120 

Kostnad särskola, kr/elev 434 308 440 422 462 934 

Fritidshem    
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen elever i åk 9 som är 
behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska 
öka, %. 

85 79 80 80 84 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i årskurs 9 ska 
öka. 

221 213 222 220 223 

Andelen elever som känner 
sig trygga i grundskolan, åk 
4-9 ska öka, %. 

92,2 91,8 87,3 87,2 89,1 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 30,8 23 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 42,8 39,4 42,4 45 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,5 6,3 6,1 6,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 61,2 50,5 56,3 55,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 38 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Grundskola    

Antal elever från kommunen i grundskola 12 302 12 374 12 400 

varav elever i fristående skola i Borås 1 703 1 643 1 650 

Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev 91 752 93 830 96 843 

Antal elever per lärare, totalt i kommunen 
(heltidstjänst) 

11,3 11,5 11,5 

Antal elever per pedagogisk personal 8,8 9,1 9,2 

Antal Borås-elever med skolskjuts 4 300 4 100 4 600 

Förskoleklass    

Antal elever från kommunen i förskoleklass 1 405 1 436 1 436 

varav elever i fristående skola 76 74 78 

Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev 46 554 50 499 53 277 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 16,4 16,2 17,4 

Obligatorisk särskola    

Antal elever från kommunen i särskola 107 106 120 

Kostnad särskola, kr/elev 434 308 440 422 462 934 

Fritidshem    

Borås Stad, BUDGET 2021 80(99) 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i fritidshem 4 925 4 900 4 900 

varav barn i fristående verksamhet 292 309 300 

Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och 
pedagogisk omsorg, andel (%) 

88 88 86 

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 26 530 29 409 27 042 

Antal inskrivna elever per årsarbetare 21,0 21,0 21,4 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 287 032 260 325 255 023 

Kostnader -829 917 -809 725 -828 773 

Nettokostnader -542 885 -549 400 -573 750 

Kommunbidrag 526 920 549 400 573 750 

Resultat -15 965 0 0 

    

Ackumulerat resultat 3 469 3 469 - 

Nettoinvesteringar -3 298 -2 000 -5 000 

Nämndens uppgift 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens 
utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska 
för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 573,8 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår 
ett effektivitetskrav på 5,5 mnkr. Antal i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. 
Gymnasieskolan har  erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 14,5 varav 6,0 mnkr för ökade lokalkostnader samt 
8,5 mnkr för ökad måluppfyllelse inom gymnasie- och vuxenutbildningen. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Skolkort som gäller i kollektivtrafiken inom Borås kommun ska tilldelas elever som visat intresse 
genom ett aktivt val. Detta gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Borås och som omfattas av 
studiehjälp, oavsett skolhuvudman. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 287 032 260 325 255 023 

Kostnader -829 917 -809 725 -828 773 

Nettokostnader -542 885 -549 400 -573 750 

Kommunbidrag 526 920 549 400 573 750 

Resultat -15 965 0 0 

    

Ackumulerat resultat 3 469 3 469 - 

Nettoinvesteringar -3 298 -2 000 -5 000 

Nämndens uppgift 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens 
utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska 
för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 573,8 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår 
ett effektivitetskrav på 5,5 mnkr. Antal i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. 
Gymnasieskolan har  erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 14,5 varav 6,0 mnkr för ökade lokalkostnader samt 
8,5 mnkr för ökad måluppfyllelse inom gymnasie- och vuxenutbildningen. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Skolkort som gäller i kollektivtrafiken inom Borås kommun ska tilldelas elever som visat intresse 
genom ett aktivt val. Detta gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Borås och som omfattas av 
studiehjälp, oavsett skolhuvudman. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Borås Stad, BUDGET 2021 82(99) 

Nya uppdrag 2021 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Almåsgymnasiet 
Ombyggnation. Gemensamma ytor, hörsal och grupprum ska utvecklas och logistiken mellan 
huvudentré, undervisningssalar och gemensamma ytor behöver ses över. Totalt avsätts 17,5 mnkr varav 
12,2 mnkr 2021. Ombyggnaden beräknas vara klar 2021. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för detta objekt. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 5,0 mnkr för inventarier till innergård och lektionssalar på 
Almåsgymnasiet och utökning av undervisningslokaler på Viskastrandsgymnasiet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen elever som känner 
sig trygga i gymnasieskolan 
ska öka, %. 

94,8 96,3 95,2 95 - 

Andelen elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen ska 
öka, %. 

91,7 93,2 93 91 92 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 19,4 17,1 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

27,9 35,7 48,3 44,4 40,7 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

4,3 3,8 4,7 4,5 4,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

20,4 19,4 16 10,3 7,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 48 - 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Gymnasieskola    

Antal elever från kommunen i gymnasieskola 3 836 4 128 4 207 

Totalt antal elever i Borås stads gymnasieskolor 4 287 4 592 4 539 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 623 616 686 

Antal elever från andra kommuner 1 074 1 048 963 

Kostnad kr per elev 105 229 93 921 93 766 

Gymnasiesärskola    

Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola 77 75 79 

Totalt antal elever i Borås stads 
gymnasiesärskolor 

105 103 102 

Antal elever från andra kommuner 34 33 28 

Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr per 
elev 

408 210 422 616 334 314 

Vuxenutbildning    

Komvux på grundläggande nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

396 350 380 

Komvux på gymnasial nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

1 906 580 880 

YH (Yrkeshögskolan) - genomsnittligt elevantal 205 200 300 

Komvux i svenska för invandrare - genomsnittligt 
elevantal 

994 970 900 

Särvux, genomsnittligt elevantal 108 95 110 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Gymnasieskola    

Antal elever från kommunen i gymnasieskola 3 836 4 128 4 207 

Totalt antal elever i Borås stads gymnasieskolor 4 287 4 592 4 539 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 623 616 686 

Antal elever från andra kommuner 1 074 1 048 963 

Kostnad kr per elev 105 229 93 921 93 766 

Gymnasiesärskola    

Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola 77 75 79 

Totalt antal elever i Borås stads 
gymnasiesärskolor 

105 103 102 

Antal elever från andra kommuner 34 33 28 

Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr per 
elev 

408 210 422 616 334 314 

Vuxenutbildning    

Komvux på grundläggande nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

396 350 380 

Komvux på gymnasial nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

1 906 580 880 

YH (Yrkeshögskolan) - genomsnittligt elevantal 205 200 300 

Komvux i svenska för invandrare - genomsnittligt 
elevantal 

994 970 900 

Särvux, genomsnittligt elevantal 108 95 110 

Borås Stad, BUDGET 2021 84(99) 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 80 429 40 154 38 630 

Kostnader -391 360 -357 054 -368 580 

Nettokostnader -310 931 -316 900 -329 950 

Kommunbidrag 288 850 316 900 329 950 

Resultat -22 081 0 0 

    

Ackumulerat resultat -22 096 -22 096 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområden vuxna, barn och familj samt ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt från den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessens mjuka 
frågor. Dessa samarbetsuppdrag är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor 
som har gemensam karaktär. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 330,0 mnkr. I tilldelad ram ingår ett effektiviseringskrav på 3,2 mnkr. 
Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 11,0 mnkr för att komma tillrätta med ett 
strukturellt underskott och volymförändringar i grunduppdraget samt det nya avtalet om 
ungdomsmottagning. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemmen ska även fortsätta under 2021. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Nya uppdrag 2021 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad 
kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 
boende. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,4 6,8 7,1 8,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 15,3 12,8 11,4 10,8 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 57,6 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Barn och unga 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 2 222 2 300 2 400 

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-
åringar, % 

7,9 8,4 8,6 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 197 140 180 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser 511 220 245 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

51 40 10 

Vuxen    

Antal aktualiserade personer mellan 21 – 64 år 627 730 670 

Andel aktualiserade av totala antalet personer 
mellan 21-64 år (%) 

0,8 1,1 0,8 

Antal vuxna personer över 20 år 
heldygnsinsatser 

116 61 60 

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

208 75 83 
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Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Nya uppdrag 2021 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad 
kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 
boende. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,4 6,8 7,1 8,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 15,3 12,8 11,4 10,8 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 57,6 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Barn och unga 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 2 222 2 300 2 400 

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-
åringar, % 

7,9 8,4 8,6 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 197 140 180 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser 511 220 245 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

51 40 10 

Vuxen    

Antal aktualiserade personer mellan 21 – 64 år 627 730 670 

Andel aktualiserade av totala antalet personer 
mellan 21-64 år (%) 

0,8 1,1 0,8 

Antal vuxna personer över 20 år 
heldygnsinsatser 

116 61 60 

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

208 75 83 
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Arbetslivsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 186 243 164 480 165 757 

Kostnader -414 232 -402 030 -405 707 

Nettokostnader -227 989 -237 550 -239 950 

Kommunbidrag 233 200 237 550 239 950 

Resultat 5 211 0 0 

    

Ackumulerat resultat 3 000 3 000 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för 
nyanlända, samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser 
gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 
arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås Stad när 
det gäller Tolkförmedling Väst. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 240,0 mnkr och innehåller ett effektiviseringskrav på 2,4 mnkr. 
Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 1,0 mnkr för att bland annat 
Arbetslivsnämnden ska sträva efter att hålla verksamheten stadsdelsvärdar på samma nivå som år 2020. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
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tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Då nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så finansieras 
satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka 
samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. 

Alla ungdomar som har gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet 
erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka prostitution och människohandel samt ge 
stöd till personer som säljer sex mot ersättning. 

Arbetet med att införa cirkulära flöden av inventarier i Borås Stad ska drivas vidare. Siktet är inställt på 
att detta blir ordinarie verksamhet under 2021. Synergieffekter bör finnas med den hantering av möbler 
som Arbetslivsnämnden redan bedriver och det är naturligt att nämnden deltar i det fortsatta arbetet på 
det sätt som Kommunstyrelsen och Arbetslivsnämnden kommer överens om. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen barn och unga som 
inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd ska öka; %. 

97 98 98 99 98 

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

563 492 414 399 420 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,4 4 3 3,5 6 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

5,7 3,5 3,5 5,4 5,9 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 53,5 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Individ- och familjeomsorg    

Antal hushåll med försörjningsstöd 708 670 700 

Flyktingmottagning    

Antal mottagna flyktingar 326 300 150 
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tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Då nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så finansieras 
satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka 
samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. 

Alla ungdomar som har gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet 
erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka prostitution och människohandel samt ge 
stöd till personer som säljer sex mot ersättning. 

Arbetet med att införa cirkulära flöden av inventarier i Borås Stad ska drivas vidare. Siktet är inställt på 
att detta blir ordinarie verksamhet under 2021. Synergieffekter bör finnas med den hantering av möbler 
som Arbetslivsnämnden redan bedriver och det är naturligt att nämnden deltar i det fortsatta arbetet på 
det sätt som Kommunstyrelsen och Arbetslivsnämnden kommer överens om. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen barn och unga som 
inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd ska öka; %. 

97 98 98 99 98 

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

563 492 414 399 420 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,4 4 3 3,5 6 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

5,7 3,5 3,5 5,4 5,9 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 53,5 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Individ- och familjeomsorg    

Antal hushåll med försörjningsstöd 708 670 700 

Flyktingmottagning    

Antal mottagna flyktingar 326 300 150 
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Sociala omsorgsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 105 415 105 633 105 633 

Kostnader -783 817 -805 833 -827 433 

Nettokostnader -678 402 -700 200 -721 800 

Kommunbidrag 657 275 700 200 721 800 

Resultat -21 127 0 0 

    

Ackumulerat resultat -11 792 -11 792 - 

Nettoinvesteringar -730 -2 000 -1 000 

Nämndens uppgift 
Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt 
Socialtjänstlagen ansvarar nämnden för detta. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt 
Socialförsäkringsbalken rörande assistansersättning. 

Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inklusive hemsjukvård. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. Nämnden utövar också ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet. 

I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska 
tillgänglighetshinder. 

Nämnden har dessutom ett av de av kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdragen 
- samarbetsuppdraget för tillgänglighet. De särskilda samarbetsuppdragen är ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 721,8 mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 7,0 mnkr. 
Nämnden har fått satsningar med 14,9 mnkr varav 7,9 mnkr för ny gruppbostad LSS. I satsningen ingår 
också en förstärkning med 7,0 mnkr för att komma tillrätta med ett strukturellt underskott och 
volymförändring i nämndens grunduppdrag. 

Nämnden har haft ökade kostnader för personlig assistans beroende på ändrad rättstillämpning. Detta 
är ett nationellt problem och här får nämnden ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen för att 
diskutera hur detta ska hanteras. 

Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt 
äldreomsorg. Totalt bidrag för Borås Stad under år 2021 är 42,5 mnkr varav 4,0 mnkr fördelas till 
Sociala omsorgsnämnden. 
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Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Under 2021 ska nämnden fortsätta arbeta med att hitta en bemanningsmodell som hanterar 
borttagandet av delade turer samt korta och långa arbetspass. Detta ska utformas så att det stärker 
nämnden som en attraktiv arbetsgivare samt ske med kvalitet för berörda brukare. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever som har gått ut med fullständiga godkända betyg 
inom barn- och fritidsprogrammet, eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får 
provanställning. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala 
omsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Nya uppdrag 2021 
Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på Sociala omsorgsförvaltningen som 
har behov av fria arbetskläder, vilka kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta. 
 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 

Investeringar 
Under 2021 planeras det för byggande av fem gruppbostäder inom LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Det finns fyra st som har bestämt läge och de har placering på 
Backhagsvägen, Färgargatan, Sörmarksliden och Barnhemsgatan. Det planeras även för en ytterligare 
bostad där det ännu inte finns något bestämt läge. Idag finns ett antal personer som står i kö för att 
erhålla bostad enligt LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara 
fullvärdiga och som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter som uppfyller alla krav. Två 
gruppbostäder enligt Socialtjänstlagen (SoL) finns också i investeringsplanen. Det är Skogsfrugatan SoL 
som beräknas vara färdigställd 2021 och Johannelundsgatan SoL som beräknas vara klar 2022 Den 
totala investeringsutgiften 2021 uppgår till 87,1 mnkr. Kostnad per nytt boende inom LSS har 
beräknats till drygt 18 mnkr och för SoL är motsvarande kostnad 30 respektive 60 mnkr. 

Backhagsvägens LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att 
innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 19 mnkr avsatt varav 4,6 mnkr 2021. Boendet beräknas bli 
klart 2021. 

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 
6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 9 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 
2021. 

Färgargatans LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 
6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 8,6 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 
2021. 

Barnhemsgatan LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Nuvarande boende på 
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Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Under 2021 ska nämnden fortsätta arbeta med att hitta en bemanningsmodell som hanterar 
borttagandet av delade turer samt korta och långa arbetspass. Detta ska utformas så att det stärker 
nämnden som en attraktiv arbetsgivare samt ske med kvalitet för berörda brukare. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever som har gått ut med fullständiga godkända betyg 
inom barn- och fritidsprogrammet, eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får 
provanställning. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala 
omsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Nya uppdrag 2021 
Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på Sociala omsorgsförvaltningen som 
har behov av fria arbetskläder, vilka kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta. 
 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 

Investeringar 
Under 2021 planeras det för byggande av fem gruppbostäder inom LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Det finns fyra st som har bestämt läge och de har placering på 
Backhagsvägen, Färgargatan, Sörmarksliden och Barnhemsgatan. Det planeras även för en ytterligare 
bostad där det ännu inte finns något bestämt läge. Idag finns ett antal personer som står i kö för att 
erhålla bostad enligt LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara 
fullvärdiga och som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter som uppfyller alla krav. Två 
gruppbostäder enligt Socialtjänstlagen (SoL) finns också i investeringsplanen. Det är Skogsfrugatan SoL 
som beräknas vara färdigställd 2021 och Johannelundsgatan SoL som beräknas vara klar 2022 Den 
totala investeringsutgiften 2021 uppgår till 87,1 mnkr. Kostnad per nytt boende inom LSS har 
beräknats till drygt 18 mnkr och för SoL är motsvarande kostnad 30 respektive 60 mnkr. 

Backhagsvägens LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att 
innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 19 mnkr avsatt varav 4,6 mnkr 2021. Boendet beräknas bli 
klart 2021. 

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 
6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 9 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 
2021. 

Färgargatans LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 
6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 8,6 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 
2021. 

Barnhemsgatan LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Nuvarande boende på 
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Barnhemsgatan uppfyller inte kriterierna för att vara fullvärdiga lägenheter. För objektet är totalt 18,5 
mnkr avsatt varav 8 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klar 2021. 

Skogsfrugatan SOL 
Nybyggnation av individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild service. Boendet kommer 
att innehålla 10 st lägenheter. För objektet är totalt 30,0 mnkr avsatt varav 20,4 mnkr 2021. Boendet 
beräknas vara klart 2021. 

Gruppbostad LSS (A) 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt LSS. För objektet är totalt 18,5 mnkr 
avsatt varav 2,5 för 2020. Boendet beräknas vara klart 2022. 

Gruppbostad Johannelundsgatan SoL  
Ett individuellt prövat boende med särskild service enligt SoL. För objektet är totalt 60 mnkr avsatt 
varav 28,5 mnkr avser 2021. Boendet beräknas bli klart under 2022. 

Investeringsbudgeten för ovanstående objekt år 2021 uppgår totalt till 87,1 mnkr. Det är 
Lokalförsörjningsnämnden som ansvarar för dessa objekt. 

Övriga investeringar 
För inventarier till nytt boende och upprustning av lokaler för daglig verksamhet finns 0,5 mnkr avsatt 
för vardera projekt. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

8,6 8,2 8,9 8,4 9,5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

36,4 33,5 42,9 51,6 47,3 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 42 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Funktionshinderverksamhet LSS    

Övergripande    

Antal personer med LSS-beslut 933 1 010 950 

Personlig assistans    

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

80 62 66 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

184 185 176 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

171 351 148 431 180 000 

Antal utförda timmar personlig assistans enligt 
LSS 

151 066 148 341 180 000 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Genomsnittlig kostnad per person med personlig 
assistans enligt LSS och SFB (kr) 

410 297 407 393  

Daglig verksamhet    

Antal personer med beslut om daglig 
verksamhet 

470 480 420 

- varav personer med externt köpta platser enligt 
LOV 

107 95 96 

- varav personer med externt köpta platser (ej 
LOV) 

21 17 19 

Genomsnittlig kostnad per person med daglig 
verksamhet 

139 688 141 098  

Korttidsvistelse    

Antal personer med beslut om korttidsvistelse 93 100 80 

Genomsnittlig kostnad per person med 
korttidsvistelse 

168 550 152 596  

Bostad med särskild service för vuxna    

Antalet personer med verkställda beslut om 
boende 

347 355 333 

- varav antal personer med externt köpta platser 
(ej LOV) 

13 15 13 

Antal tillgängliga lägenheter i LSS-boenden 314 336 319 

Genomsnittlig kostnad per person med boende 802 766 752 352  

Funktionshinderverksamhet SOL    

Övergripande    

Antal personer med beviljade insatser 610 450 450 

Bostad med särskild service    

Antal personer med särskilt boende 93 92 84 

- varav personer med externt köpta platser 28 17 17 

Insatser i ordinärt boende    

Antal personer med boendestöd 356 400 235 

Antal utförda timmar boendestöd 16 216 25 060 16 000 

Sysselsättning enligt SoL    

Antal personer med sysselsättning enl. SoL 103 100 100 

Övrigt    

Antal personer med trygghetslarm 94 150 100 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Genomsnittlig kostnad per person med personlig 
assistans enligt LSS och SFB (kr) 

410 297 407 393  

Daglig verksamhet    

Antal personer med beslut om daglig 
verksamhet 

470 480 420 

- varav personer med externt köpta platser enligt 
LOV 

107 95 96 

- varav personer med externt köpta platser (ej 
LOV) 

21 17 19 

Genomsnittlig kostnad per person med daglig 
verksamhet 

139 688 141 098  

Korttidsvistelse    

Antal personer med beslut om korttidsvistelse 93 100 80 

Genomsnittlig kostnad per person med 
korttidsvistelse 

168 550 152 596  

Bostad med särskild service för vuxna    

Antalet personer med verkställda beslut om 
boende 

347 355 333 

- varav antal personer med externt köpta platser 
(ej LOV) 

13 15 13 

Antal tillgängliga lägenheter i LSS-boenden 314 336 319 

Genomsnittlig kostnad per person med boende 802 766 752 352  

Funktionshinderverksamhet SOL    

Övergripande    

Antal personer med beviljade insatser 610 450 450 

Bostad med särskild service    

Antal personer med särskilt boende 93 92 84 

- varav personer med externt köpta platser 28 17 17 

Insatser i ordinärt boende    

Antal personer med boendestöd 356 400 235 

Antal utförda timmar boendestöd 16 216 25 060 16 000 

Sysselsättning enligt SoL    

Antal personer med sysselsättning enl. SoL 103 100 100 

Övrigt    

Antal personer med trygghetslarm 94 150 100 

Borås Stad, BUDGET 2021 92(99) 

Vård- och äldrenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 136 337 130 325 130 083 

Kostnader -1 469 442 -1 532 025 -1 554 583 

Nettokostnader -1 333 105 -1 401 700 -1 424 500 

Kommunbidrag 1 345 100 1 401 700 1 424 500 

Resultat 11 995 0 0 

    

Ackumulerat resultat 70 279 70 279 - 

Nettoinvesteringar - -4 400 -6 300 

Nämndens uppgift 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om 
äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, 
korttidsboende, dagverksamhet, stöd till närstående samt trygghetslarm och bostadsanpassningsbidrag. 
För boendestöd som enda insats svarar Sociala omsorgsnämnden. Nämnden ansvarar också för 
hemsjukvård inklusive rehabilitering. I nämndens uppgifter ingår också förebyggande hälsoarbete riktat 
till äldre. 

Vård- och äldrenämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- 
och vaktmästarorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 1 424,5 mnkr och innehåller ett effektiviseringskrav på 14,0 mnkr. 
Vård- och äldrenämnden har i vårens ekonomiska ramar erhållit kompensation för 
befolkningsförändringar med 11,8 mnkr. 

Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt 
äldreomsorg. Totalt bidrag för Borås Stad under år 2021 är 42,5 mnkr varav 4,0 mnkr fördelas till 
Sociala omsorgsnämnden. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Vård- och äldrenämnden ska erbjuda omvårdnadspersonal på Vård- och äldreförvaltningen avgiftsfritt 
influensavaccin. 

God vård och god äldreomsorg innebär att hemtjänsten ska bygga på välutbildad personal som har 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3056
Borås Stad, BUDGET 2021 93(99) 

inflytande över sitt arbete och som känner trygghet i sin roll. Den som behöver vården och omsorgen 
ska få bestämma över sitt eget liv och sin egen vardag. Därför ska nämnden öka möjligheterna att den 
enskilde i samråd med personalen får möjlighet att besluta om hur insatserna ska utföras. 

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och tryggare 
besök hos den enskilde vilket innebär att den så kallade minuthetsen ska avskaffas. 

Borttagandet av delade turer innebär ett större antal heltider vilket leder till ett ökat behov av 
bemanningsplanering. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljön är att stadens bemanningsenhet arbetar med 
stor flexibilitet och följsamhet utifrån verksamhetens behov av ständiga personalförändringar. Till detta 
kommer det behövas en effektiv planering av hemtjänstinsatser så att mer tid är tillsammans med 
omsorgstagaren. 

Under året har en satsning på pilotgrupper genomförts i hemtjänsten. Arbetet har resulterat i att 
hemtjänstens planeringsfunktion ska decentraliseras. Det kommer att öka personalens och de äldres 
inflytande eftersom förutsättningarna för kommunikation mellan personal och planerare förbättras. 

Även för legitimerad personal kommer det att göras satsningar på både arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och löneutveckling. 

Vård- och äldrenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 

Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- och 
äldrenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 
 
Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och 
omsorgsboende. 
 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 6,3 mnkr avseende trygghetslarm. Totalt har 
Kommunstyrelsen avsatt 16,7 mnkr för trygghetslarm. 
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inflytande över sitt arbete och som känner trygghet i sin roll. Den som behöver vården och omsorgen 
ska få bestämma över sitt eget liv och sin egen vardag. Därför ska nämnden öka möjligheterna att den 
enskilde i samråd med personalen får möjlighet att besluta om hur insatserna ska utföras. 

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och tryggare 
besök hos den enskilde vilket innebär att den så kallade minuthetsen ska avskaffas. 

Borttagandet av delade turer innebär ett större antal heltider vilket leder till ett ökat behov av 
bemanningsplanering. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljön är att stadens bemanningsenhet arbetar med 
stor flexibilitet och följsamhet utifrån verksamhetens behov av ständiga personalförändringar. Till detta 
kommer det behövas en effektiv planering av hemtjänstinsatser så att mer tid är tillsammans med 
omsorgstagaren. 

Under året har en satsning på pilotgrupper genomförts i hemtjänsten. Arbetet har resulterat i att 
hemtjänstens planeringsfunktion ska decentraliseras. Det kommer att öka personalens och de äldres 
inflytande eftersom förutsättningarna för kommunikation mellan personal och planerare förbättras. 

Även för legitimerad personal kommer det att göras satsningar på både arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och löneutveckling. 

Vård- och äldrenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 

Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- och 
äldrenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 
 
Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och 
omsorgsboende. 
 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 6,3 mnkr avseende trygghetslarm. Totalt har 
Kommunstyrelsen avsatt 16,7 mnkr för trygghetslarm. 

Borås Stad, BUDGET 2021 94(99) 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar ska minska 
(medelvärde) 

17 17 17 17 17 

Andelen hemtjänsttagare 
som uppger att 
hemtjänstpersonalen alltid 
eller oftast tar hänsyn till den 
äldres egna åsikter och 
önskemål ska öka, %. 

87 86 83 84 - 

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

86 82 81 81 - 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, % 

- - - 23 25 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 26,5 36,4 46,7 49,4 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 10,6 10 9,9 11,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 131,6 187,5 165,6 172,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 34 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst 3 149 3 200 3 230 

Tid som utförs i egen regi hos brukare, timmar 487 444 540 000 537 000 

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

100 675 110 000 112 000 

Totalt antal utförda hemtjänsttimmar 588 119 650 000 649 000 

Brukartid % 57 65 65 

Kostnad per hemtjänsttimme 628 567 577 

Vård- och omsorgsboende    

Antal belagda platser på vård- och 
omsorgsboenden 

835 845 848 

Antal platser i egen regi. 716 713 716 

Antal entreprenadplatser 155 155 155 

Totalt antal platser 871 868 871 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3058
Borås Stad, BUDGET 2021 95(99) 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Andel belagda platser av totalt antal platser, % 95,9 97,4 97 

Korttidsvård    

Antal belagda korttidsplatser 66 66 62 

Antal korttidsplatser 67 67 67 

Andel belagda platser av totalt antal platser, % 100,4 98,5 92,5 

Antal belagda växelvårdsplatser 14 15 12 

Antal växelvårdsplatser 15 15 15 

Andel belagda växelvårdsplatser av totala 
antalet växelvårdsplatser, % 

84,4 100 80 

Hälso- och sjukvård    

Pågående HSL- åtagande 2 438 2 500 2 500 

Förebyggande    

Antal belagda dygn på biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 219 13 600 13 700 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Andel belagda platser av totalt antal platser, % 95,9 97,4 97 

Korttidsvård    

Antal belagda korttidsplatser 66 66 62 

Antal korttidsplatser 67 67 67 

Andel belagda platser av totalt antal platser, % 100,4 98,5 92,5 

Antal belagda växelvårdsplatser 14 15 12 

Antal växelvårdsplatser 15 15 15 

Andel belagda växelvårdsplatser av totala 
antalet växelvårdsplatser, % 

84,4 100 80 

Hälso- och sjukvård    

Pågående HSL- åtagande 2 438 2 500 2 500 

Förebyggande    

Antal belagda dygn på biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 219 13 600 13 700 
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Finansiering 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 595 847 639 011 678 363 

Kostnader -425 868 -452 027 -459 789 

Nettointäkter 169 979 186 984 218 574 

Verksamhetsbeskrivning 
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, 
belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pensioner 
och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt under 
huvudprogrammet Finansiering. 

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påförs nämnderna med ett pålägg på 
personalkostnaderna. Detta pålägg är en så kallad kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas 
som en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner och 
dels av årets intjänade pensionsförmåner. 

För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det kapital 
som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella anläggningstillgångar. 
Kommunen tillämpar fr.o.m. 2017 den så kallade raka metoden som innebär att kapitalkostnaderna 
beräknas som årlig avskrivning och räntekostnad baserad på bokfört värde vid årets början. 
Internräntan, som rekommenderas av SKR, föreslås fastställas till 1,25 % för 2021 vilket är en sänkning 
med 0,25% -enheter jämfört med 2020. Kapitalkostnaderna belastar nämnderna fr.o.m. budgetåret året 
efter det att investeringen skett. 

Verksamheten 2021 
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 330,4 mnkr, som finansieras med ett påslag på 8,7 % 
inklusive löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 5,5 % 
av lönesumman, avsätts individuellt medan 1,3 % avser förmånsbestämd ålderspension för inkomster 
över 7,5 inkomstbasbelopp. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 261,0 mnkr 
medan den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 61,7 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av t 
o m 1997-12-31 intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen är budgeterad till 127,8 mnkr. 

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 335,0 mnkr, varav 
30,0 mnkr avser investeringar under 2020. 

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av 
hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är beräknat till 12,0 mnkr. 

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 448,5 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga 
kapital- och pensionskostnader med mera påförts 664,6 mnkr, som här neutraliseras genom en intäkt 
med samma belopp. Tillsammans med 12,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ökning av 
semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter på netto 2,5 mnkr, uppgår de beräknade 
nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 218,6 mnkr. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudgeten 
anvisas anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda 
fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i investeringsbudgeten 
med "B". 

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda beslut om 
skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och 
avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor. 

Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” 
skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt 
besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas 
inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt 
riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i 
kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2021 föreslås en låneram för kommunens egna behov 
på 400 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket 
innebär att en ram för egen nyupplåning behövs samt att övrig belåning behöver göras i Borås Stad. 
För förmedlade lån till de kommunala bolagen föreslås Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån 
upp till en ram på 1 100 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta befintliga 
lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om 
investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En 
förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och till 
såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande 
föreslås även för år 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för 
oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen föreslås 
också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 
10 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av 
Kommunfullmäktige oavsett belopp. 

Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

• att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

     

 Kommunfullmäktige 15 600 000  

 Revisorskollegiet 6 050 000  

 Kommunstyrelsen   

 - stadsledningskansliet 129 400 000  

 - kommungemensam 
verksamhet 124 300 000  

 Valnämnden 1 100 000  

 Lokalförsörjningsnämnden 38 400 000  

 Fritids- och folkhälsonämnden   

 - fritid och folkhälsa 226 500 000  

 - föreningsbidrag 44 150 000  

 Servicenämnden 0  

 Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000  



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

 B 3061
Borås Stad, BUDGET 2021 97(99) 

Kommunfullmäktiges beslut 
I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudgeten 
anvisas anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda 
fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i investeringsbudgeten 
med "B". 

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda beslut om 
skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och 
avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor. 

Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” 
skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt 
besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas 
inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt 
riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i 
kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2021 föreslås en låneram för kommunens egna behov 
på 400 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket 
innebär att en ram för egen nyupplåning behövs samt att övrig belåning behöver göras i Borås Stad. 
För förmedlade lån till de kommunala bolagen föreslås Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån 
upp till en ram på 1 100 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta befintliga 
lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om 
investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En 
förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och till 
såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande 
föreslås även för år 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för 
oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen föreslås 
också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 
10 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av 
Kommunfullmäktige oavsett belopp. 

Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

• att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

     

 Kommunfullmäktige 15 600 000  

 Revisorskollegiet 6 050 000  

 Kommunstyrelsen   

 - stadsledningskansliet 129 400 000  

 - kommungemensam 
verksamhet 124 300 000  

 Valnämnden 1 100 000  

 Lokalförsörjningsnämnden 38 400 000  

 Fritids- och folkhälsonämnden   

 - fritid och folkhälsa 226 500 000  

 - föreningsbidrag 44 150 000  

 Servicenämnden 0  

 Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000  
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 Tekniska nämnden   

 - väghållning skog parker m m 158 200 000  

 - persontransporter 77 150 000  

 Miljö- och konsumentnämnden 28 350 000  

 Kulturnämnden 190 000 000  

 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 573 750 000  

 Arbetslivsnämnden 239 950 000  

 Sociala omsorgsnämnden 721 800 000  

 Överförmyndarnämnden 9 000 000  

 Förskolenämnden 802 350 000  

 Grundskolenämnden 1 561 700 000  

 Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 329 950 000  

 Vård- och äldrenämnden 1 424 500 000  

  

• att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 
2021-2023, varvid anslag i budgeten för år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i 
investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i 
budgeten. 
 

• att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %. 
 

• att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet med särskild bilaga: 
              - Felparkeringsavgifter 
              - Taxa för prövning inom miljöbalkens område 
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
 

• att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2021 förutom 
Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 
2021, med totalt 400 000 000 kronor. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 
2021, för förmedling till kommunens bolag med totalt 
1 100 000 000 kronor. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för 
sammanlagt högst 5 000 000 kr. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett 
belopp på högst 10 000 000 kr per ärende. 
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• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr 
till stöd för lokal utveckling. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 7 000 000 kr 
till särskilda lönesatsningar. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 500 000 kr 
avseende ansvarsutredning om Viskans sanering. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kr 
avseende "Borås 400 år" 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende maxtaxa och 
kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till Förskolenämnden och  Grundskolenämnden. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommunbidrag från Vård- och äldrenämnden 
till Sociala omsorgsnämnden avseende borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har 
kompletterande SoL-insatser”.  
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster 
 

• att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021. 
 

• att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

     

    

KOMMUNSTYRELSEN    

    

    

Ulf Olsson    

Kommunstyrelsens 
ordförande    

    

  Roger Cardell  

  Budgetchef  
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• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr 
till stöd för lokal utveckling. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 7 000 000 kr 
till särskilda lönesatsningar. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 500 000 kr 
avseende ansvarsutredning om Viskans sanering. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kr 
avseende "Borås 400 år" 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende maxtaxa och 
kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till Förskolenämnden och  Grundskolenämnden. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommunbidrag från Vård- och äldrenämnden 
till Sociala omsorgsnämnden avseende borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har 
kompletterande SoL-insatser”.  
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster 
 

• att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021. 
 

• att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

     

    

KOMMUNSTYRELSEN    

    

    

Ulf Olsson    

Kommunstyrelsens 
ordförande    

    

  Roger Cardell  

  Budgetchef  
 

Borås Stad
Budget 2016

Taxor och avgifter

Borås Stad
budget 2021

taxor och avgifter
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2020-10-12 

 
 

Taxor och avgifter 
 
Regler 
Med avgift menas i detta sammanhang priset på en tjänst eller vara. Taxa är ett vidare begrepp och omfat-
tar även regler för avgiftsuttaget, olika föreskrifter m.m. 
 
Justeringar av samtliga avgifter skall ske i årsbudgeten om inte särskilda skäl omöjliggör detta. Ändringar 
av taxekonstruktionerna sker i anslutning till årsbudgeten. Om kostnadsutvecklingen blir en annan än vad 
som förutsattes i budgeten, åligger det nämnden att under budgetåret vidta åtgärder så att täckningsgraden 
bibehålls. 
 
Följande taxor och avgifter fastställs av Kommunfullmäktige 
- avgifter för avskrift  
- avgift tillfälliga parkeringstillstånd 
- plan- och bygglovtaxa (PBL) 
- avgift för allmän parkering 
- felparkeringsavgift 
- handläggningsavgifter för undantag från föreskrifter om trafik på väg eller i terräng 
- vatten- och avloppstaxa 
- återvinningstaxa 
- taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
- taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
- taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
- taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden 
- taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel  
- taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 
- taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 
- taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
- taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningsområdet 
- taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade) 
 
Övriga taxor och avgifter beslutas av respektive nämnd, som i anslutning till budgetarbetet har att över-
väga avgiftens storlek med hänsyn till önskad täckningsgrad. Sotningstaxan fastställs av Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 
 
Taxe- och avgiftsjusteringar 2021 
I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i själva budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i 
form av särskilda bilagor. I särskilda bilagor redovisas följande taxor och avgifter, där förändring sker och 
där beslut skall fattas av Kommunfullmäktige 
 
Bilaga A Felparkeringsavgifter 
 
Bilaga B  Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Bilaga C  Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
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Taxor och avgifter 
 
Regler 
Med avgift menas i detta sammanhang priset på en tjänst eller vara. Taxa är ett vidare begrepp och omfat-
tar även regler för avgiftsuttaget, olika föreskrifter m.m. 
 
Justeringar av samtliga avgifter skall ske i årsbudgeten om inte särskilda skäl omöjliggör detta. Ändringar 
av taxekonstruktionerna sker i anslutning till årsbudgeten. Om kostnadsutvecklingen blir en annan än vad 
som förutsattes i budgeten, åligger det nämnden att under budgetåret vidta åtgärder så att täckningsgraden 
bibehålls. 
 
Följande taxor och avgifter fastställs av Kommunfullmäktige 
- avgifter för avskrift  
- avgift tillfälliga parkeringstillstånd 
- plan- och bygglovtaxa (PBL) 
- avgift för allmän parkering 
- felparkeringsavgift 
- handläggningsavgifter för undantag från föreskrifter om trafik på väg eller i terräng 
- vatten- och avloppstaxa 
- återvinningstaxa 
- taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
- taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
- taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
- taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden 
- taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel  
- taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 
- taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 
- taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
- taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningsområdet 
- taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade) 
 
Övriga taxor och avgifter beslutas av respektive nämnd, som i anslutning till budgetarbetet har att över-
väga avgiftens storlek med hänsyn till önskad täckningsgrad. Sotningstaxan fastställs av Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 
 
Taxe- och avgiftsjusteringar 2021 
I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i själva budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i 
form av särskilda bilagor. I särskilda bilagor redovisas följande taxor och avgifter, där förändring sker och 
där beslut skall fattas av Kommunfullmäktige 
 
Bilaga A Felparkeringsavgifter 
 
Bilaga B  Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Bilaga C  Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
 

2 (2) 
 

 
Återvinningstaxan och vatten- och avloppstaxan läggs fram till Kommunfullmäktige som särskilda ären-
den. 
 
Övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige föreslås vara oförändrade under 2021. 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
  

Ulf  Olsson 
  

 
Roger Cardell 
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Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Sara Wingren, 033-35 74 30 
sara.wingren@boras.se 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-12 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Förslag taxor och avgifter 2021 
En översyn av Tekniska nämndens taxor har gjorts i samband med framtagning 
av budget för 2021. Taxor för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser samt 
djurbegravningsplats är oförändrade medan en höjning av avgifter för 
felparkering föreslås från 2021-01-01. 

Nuvarande beslut om felparkeringsavgifter inom Borås fattades av 
Kommunfullmäktige 2003-11-26.  

Vid en jämförelse av felparkeringsavgifter i 16 västsvenska kommuner ligger 
Borås idag i det undre skiktet, endast tre utav de västsvenska kommunerna har 
lägre avgifter.  

När det gäller antalet utfärdade parkeringsanmärkningar hamnar Borås på en 
trettonde plats i landet och antalet felparkeringar ökar. Genom en höjning av 
felparkeringsavgifterna är förhoppningen att incitamentet ökar för att parkera 
rätt och att följa anvisningar. 

 

Sara Wingren 
Chef för ekonomifunktionen 
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Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Sara Wingren, 033-35 74 30 
sara.wingren@boras.se 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-12 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Förslag taxor och avgifter 2021 
En översyn av Tekniska nämndens taxor har gjorts i samband med framtagning 
av budget för 2021. Taxor för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser samt 
djurbegravningsplats är oförändrade medan en höjning av avgifter för 
felparkering föreslås från 2021-01-01. 

Nuvarande beslut om felparkeringsavgifter inom Borås fattades av 
Kommunfullmäktige 2003-11-26.  

Vid en jämförelse av felparkeringsavgifter i 16 västsvenska kommuner ligger 
Borås idag i det undre skiktet, endast tre utav de västsvenska kommunerna har 
lägre avgifter.  

När det gäller antalet utfärdade parkeringsanmärkningar hamnar Borås på en 
trettonde plats i landet och antalet felparkeringar ökar. Genom en höjning av 
felparkeringsavgifterna är förhoppningen att incitamentet ökar för att parkera 
rätt och att följa anvisningar. 

 

Sara Wingren 
Chef för ekonomifunktionen 

 
 

 
  

Borås Stad 
Datum 
2020-06-12 

  
  

Sida 
2(2) 
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Taxebilaga 1 
 Avgifts-

underlag 

Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap MB  

TTiillllssyynn   

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §) efterlevs Timavgift 
i de fall 
tillsynen 
inte ingår i 
den årliga 
avgiften 
enl. taxe- 
bilaga 2 

  

Skydd av naturen 7 kap MB  

PPrröövvnniinngg   

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 6 timmar 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde Timavgift 

Avgift vid återkallande av ansökan om dispens från strandskydd (högst 6 timmar) Timavgift 

AAnnmmäällaann   

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde  Timavgift 

TTiillllssyynn   

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn 
eller allemansrätten Timavgift 

  

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB 

PPrröövvnniinngg  
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

 

1. Inrättande av vattentoalett till sluten tank 3 timmar 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark 6 timmar 

3 Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma fastighet och vid 
samma tillfälle Timavgift 

4 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning Timavgift 
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 Avgifts-
underlag 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
- 6-25 personekvivalenter 
- 26-200 personekvivalenter 

 
6 timmar 
10 timmar 

6. Inrättande av annan typ av avloppsanordning än de i punkterna 1-2 , t ex. BDT, enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd samt inom vattenskyddsområde 4 timmar 

7. Inrättande av annan toalett än vattentoalett, ex. förmultningstoalett, enligt vad kommunen fö-
reskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 timme 

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 timmar 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser enligt vad kommunen föreskrivit 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 timmar 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 timmar 

3. Orm 2 timmar 

Prövning av ansökan av andra tillstånd eller undantag enligt vad kommunen föreskrivit med stöd 
av 37, 40, 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

AAnnmmäällaann  
Handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig verksamhet enligt 10 § miljöprövningsför-
ordningen (SFS:2013:251) Timavgift 

Handläggning av anmälan för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (ex. BDT) en-
ligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 timmar 

Handläggning av anmälan för inrättande av dagvattenanläggning enligt 13 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende ändring av avlopps- eller dagvattenanläggning enligt 14 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd 2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra lik-
nande skärande eller stickande verktyg 2 timmar 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 2 timmar 

3. Skolverksamhet (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor etc.) 3 timmar 

Handläggning av anmälan i övrigt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 
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 Avgifts-
underlag 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
- 6-25 personekvivalenter 
- 26-200 personekvivalenter 

 
6 timmar 
10 timmar 

6. Inrättande av annan typ av avloppsanordning än de i punkterna 1-2 , t ex. BDT, enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd samt inom vattenskyddsområde 4 timmar 

7. Inrättande av annan toalett än vattentoalett, ex. förmultningstoalett, enligt vad kommunen fö-
reskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 timme 

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 timmar 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser enligt vad kommunen föreskrivit 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 timmar 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 timmar 

3. Orm 2 timmar 

Prövning av ansökan av andra tillstånd eller undantag enligt vad kommunen föreskrivit med stöd 
av 37, 40, 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

AAnnmmäällaann  
Handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig verksamhet enligt 10 § miljöprövningsför-
ordningen (SFS:2013:251) Timavgift 

Handläggning av anmälan för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (ex. BDT) en-
ligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 timmar 

Handläggning av anmälan för inrättande av dagvattenanläggning enligt 13 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende ändring av avlopps- eller dagvattenanläggning enligt 14 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd 2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra lik-
nande skärande eller stickande verktyg 2 timmar 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 2 timmar 

3. Skolverksamhet (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor etc.) 3 timmar 

Handläggning av anmälan i övrigt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

  

 3(5) 

TTiillllssyynn   

Tillsyn över avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett som kräver tillstånd enligt 13 § 
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

 

1. Tillsynsbesök avloppsanordning, avgift per inspektion 2 timmar 

2. Extra utredning i samband med tillsyn över avloppsanordning Timavgift 

3. Föreläggande om åtgärdande av bristfällig avloppsanordning 3 timmar 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2 
Fast årlig tillsynsavgift 

Taxebilaga 
2 och 4 

Tillsynsbesök (med tillhörande tillsynsarbete) av miljöfarlig verksamhet inom ramen för särskilt 
tillsynsprojekt och med fastställda ramar för tillsynens omfattning och inriktning. 
- av mindre, begränsad omfattning med ett fåtal kontrollmoment 
- av normalstor omfattning med ett flertal kontrollmoment 
- av större omfattning med ett flertal kontrollmoment och tillsyn enligt särskilda, mer kompli-

cerade regelverk, ex. inom avfalls- och kemikalieområdet 

 
 

3 timmar 
5 timmar 
8 timmar 

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet Timavgift 

Tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 3 
Fast årlig tillsynsavgift 

Taxebilaga 
3 och 4 

Tillsyn över verksamhet som berörs av vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller 
annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets allmänna råd samt badvattenförordningen 
(SFS 2008:218) 

 

Avgift för provtagning, per tillfälle 

1. Strandbad 1 timme 

2. Badanläggningar 1 timme 

3. Enstaka bassänger 1 timme 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anlägg-
ningar som behöver återkommande tillsyn tas även fast årlig tillsynsavgift ut enligt vad som anges 
i taxebilaga 3  

  

Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap MB  

PPrröövvnniinngg  
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har re-
dogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga Timavgift 

AAnnmmäällaann    

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett 
mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förord-
ningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

UUnnddeerrrräätttteellssee    

Handläggning enligt 10 kap. 11-13 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksam-
hetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått Timavgift 
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TTiillllssyynn   

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken Timavgift 

  

Vattenverksamhet 11 kap MB 

TTiillllssyynn   

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift 

  

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB 

AAnnmmäällaann    

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift 

TTiillllssyynn   

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbal-
ken Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 

  

Kemiska produkter 14 kap MB 

PPrröövvnniinngg  
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 4 timmar 

AAnnmmäällaann  
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning 
av kemiska bekämpningsmedel 2 timmar 

Information  

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 1 timme 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera an-
ordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 
§ som avses att installeras inomhus) 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen cistern i mark 
med tillhörande rörledningar och slangledningar 2 timmar 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och av-
sedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja 2 timmar 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörled-
ningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 2 timmar 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 2 timmar 
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TTiillllssyynn   

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken Timavgift 

  

Vattenverksamhet 11 kap MB 

TTiillllssyynn   

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift 

  

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB 

AAnnmmäällaann    

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift 

TTiillllssyynn   

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbal-
ken Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 

  

Kemiska produkter 14 kap MB 

PPrröövvnniinngg  
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 4 timmar 

AAnnmmäällaann  
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning 
av kemiska bekämpningsmedel 2 timmar 

Information  

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 1 timme 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera an-
ordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 
§ som avses att installeras inomhus) 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen cistern i mark 
med tillhörande rörledningar och slangledningar 2 timmar 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och av-
sedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja 2 timmar 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörled-
ningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 2 timmar 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 2 timmar 

  

 5(5) 

TTiillllssyynn  
Handläggning av rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser (fast år-
lig tillsynsavgift). 

1 timme 
 

Handläggning av ofullständigt ifylld rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser (fast årlig tillsynsavgift). 2 timmar 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift 

  

Avfall och producentansvar 15 kap MB 

  
AAnnmmäällaann  
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att kompostera eller 
på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall på fastigheten enligt 5 kap. 15 § avfalls-
förordningen (SFS 2020:614) 2 timmar 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare om kompostering av 
hushållsavfall 

Ingen 
avgift 

TTiillllssyynn  
Tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen (SFS 
2020:614) Timavgift 

Tillsyn över transportörer och annan hantering av avfall anmälda enligt 5 kap. 7, 10 eller 11 §§  
avfallsförordningen (SFS 2020:614) Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

  

Straffbestämmelser 29 kap MB  

Upprättande av åtalsanmälan riktad mot verksamhetsutövare eller privatperson. Avgiften tas ut 
när åtalsanmälan inte längre omfattas av förundersökningssekretess mot den som åtalsanmälan 
avser. 1 timme 

  

Miljösanktionsavgifter 30 kap MB  

Handläggning av miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken och förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter Timavgift 

  

Delgivning  

Arbete kring delgivning som inte omfattas av andra taxeposter samt handläggning vid expedie-
ring med delgivningsman Timavgift 
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Inledning 
Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd 
av plan- och bygglagen (2010:900) PBL, plan- och byggförordningen (2011:338) PBF och 
kommunallagen (2017:725) om inget annat anges. Taxan omfattar även andra avgifter i 
samhällsbyggnads verksamhet såsom, mätningstekniska tjänster, kartor och 
fastighetsrättsliga uppdrag. 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Samhällsbyggnadsnämndens rådgivningsverksamhet 
och allmänna övervakningsverksamhet är skattefinansierad.  

Administrativa rutiner 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa 

Enligt 12 kap. 10 § PBL är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna för 
beslut om taxa, Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att taxan, så väl som ändring av taxan måste beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt bestämmelserna om 
laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut behöver inte ha fått laga kraft innan taxan 
börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har 
justerats, om inte senare tidpunkt angivits. (13 kap. KL) 

Index 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar årligen om att ändra beloppen i tabellerna 1-17 samt 
det belopp som ska utgå för handläggningstid per timme för plan- och bygglovavdelningen 
i taxan med hänsyn till prisutvecklingen. Justeringen görs med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida i oktober månad varje år. 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020. 

I tabell 18-29 beräknas avgiften som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av 
gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring. Milliprisbasbeloppet 
(mPBB). 

I tabell 30-31 beräknas avgiften i enlighet Lantmäteriets föreskrifter till förordningen 
(1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Utgångsvärden i detta förslag till taxa 
är år 2020 och uppdateras årligen, med aktuellt års avgifter. 

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
Ansvarig nämnd/delegation till tjänsteperson 

Tillämpning av taxan och debitering i enskilda fall svarar samhällsbyggnadsnämnden för. 
Samhällsbyggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteperson enligt särskild delegationsordning. 
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Avgiftsbestämning 

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats 
men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har samhällsbyggnadsnämnden rätt att 
tillämpa den nya taxan i ärendet, om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning 
eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för ett 
särskilt ärende. 

Timdebitering och tidersättning används även för andra tids- och kostnadskrävade ärende 
som ej finns uppräknad i taxans nedanstående tabeller.  

Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 

Betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i 
det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts 
samhällsbyggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits.  

Betalning av avgift ska ske till samhällsbyggnadsnämnden inom den tid som anges på 
fakturan. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges på fakturan utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.  

Avgifter kan tas ut i förskott. 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift i enskilda fall kan överklagas hos 
länsstyrelsen. (13 kap. 3 § PBL)  

Återbetalning av avgift samt avräkning 

Vid avslut av ärende kan slutavräkning göras och eventuell tilläggsdebitering ske i ärendet, 
det kan till exempel gälla att fler slutbesked än de som ingår i taxan har tagits beslut om i 
ärendet.  

Avgift tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna 
handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som 
samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de 
handläggningsåtgärder, enligt tillämplig tidsuppskattning, som inte vidtagits i ärendet.  
Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. Avgift tas 
ut enligt tabell 15-17.  
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Timdebitering/tidersättning 

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 
”timdebitering” eller “tidersättning” i tillämplig taxetabell.  

Debitering görs för varje påbörjad halvtimma handläggning. I handläggningstiden ingår tid 
som varje tjänsteperson som varit inblandad i handläggningen av ärendet lagt ned från 
ärendets ankomst till nämnden till arkivering av ärendet. Kontakter med parter, samråd 
med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning samt föredragning 
och beslut är moment som ingår. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning.  

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.  

Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 2021-01-01 och gäller för ärenden som kommit in till 
nämnden från och med detta datum. 
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Handläggnigskostnad per timme för plan- och 
bygglovsavdelningen 
Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 1152 kronor per 
timme. 

Lov, besked, anmälan m m 
Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgifter enligt tabeller 1-17 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad 
per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som 
åtgärden avser.  

Avgiften kan också tas ut genom timdebitering enligt fastställd handläggningskostand per 
time för plan- och bygglosavdelningen. Vid timdebitering tas kostnad för administration ut 
med minst en timme.  

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov, via startbesked och fram till och 
med slutbesked. I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett 
platsbesök, ett slutsamråd och ett slutbesked.  

Avgift för karta, utstakning, lägeskontroll tillkommer. Avgift för att upprätta eller ändra 
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller 
genom upprättat planavtal.  

I de fall det behövs beslut om ny kontrollansvarig, fler startbesked, arbetsplatsbesök, 
interimistiska slutbesked eller slutbesked, debiteras dessa separat enligt tabell 14.  

Om ett lovärende innehåller flera olika typer av åtgärder, tas full avgift ut för den 
kostnadsmässigt största åtgärden, därefter reduceras avgiften med 50 procent för reste- 
rande åtgärder, exempelvis om rivningslov och bygglov söks i samma ärende, eller om 
bygglov ges för en tillbyggnad och ansökan samtidigt innehåller en anmälan om att sätta in 
en eldstad i en annan del av huset än i tillbyggnaden då tas full avgift ut för tillbyggnaden 
medan avgiften för eldstaden reduceras med 50 procent. När det gäller nybyggnad av 
bostäder ingår markarbeten, murar och plank och likvärdigt som görs i anslutning till 
nybyggnationen, även komplementyggnader ingår.  

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för 
permanenta lov. Förlängning av beslut tas ut enligt tabell 6 och 7.  

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov (ändring av lov) utgår 
timdebitering.  

Avsteg från byggnadsstadgan 39 § räknas som planenligt när avgiften bestäms (att bygga 
närmare än 4,5 meter till gräns i äldre detaljplaner). 

Vid frivilliga bygglov tas kostnad ut enligt den tabell där liknadnde ärende återfinns. Finns 
ingen tillämplig tabell utgår timdebitering.  
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Planenligt Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas 
med områdesbestämmelser eller detaljplan. 

Liten avvikelse Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande 
detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en äldre plan 
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller 
detaljplan. 

Utanför planlagt område  Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med 
detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer 
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller 
detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § 
PBL. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 
21054:2020) gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm ska beräkningsregler och 
definitioner enligt 1 kap 2-7 §§ PBF tillämpas. 
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Tabell 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 

ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra lovpliktiga 
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i 
samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 30 528 kr 
1.2 Liten avvikelse 35 136 kr 
1.3 Utanför planlagt 

område 
43 200 kr 

1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
lovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som 
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 29 376 kr 

1.5 Liten avvikelse 31 680 kr 

1.6 Utanför planlagt 
område 

38 592 kr 

1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m² 
BTA+OPA, med tekniskt samråd  

Planenligt 11 232 kr 

1.8 Liten avvikelse 13 536 kr 

1.9 Utanför planlagt 
område 

12 096 kr 

1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m² 
BTA+OPA, utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 048 kr 

1.11 Liten avvikelse 8 352 kr 

1.12 Utanför planlagt 
område 

6 912 kr 

1.13 Nybyggnad av komplementbyggnad > 50 m² 
BTA+OPA, med tekniskt samråd 

Planenligt 16 416 kr 

1.14 Liten avvikelse 18 432 kr 

1.15 Utanför planlagt 
område 

17 280 kr 

1.16 Nybyggnad av komplementbyggnad > 50 m² 
BTA+OPA, utan tekniskt samråd 

Planenligt 11 232 kr 

1.17 Liten avvikelse 13 248 kr 

1.18 Utanför planlagt 
område 

12 096 kr 

1.19 Tillbyggnad 0-40 m² BTA+OPA,med tekniskt 
samråd 

Planenligt 14 400 kr 

1.20 Liten avvikelse 17 280 kr 

1.21 Utanför planlagt 
område 

14 112 kr 

1.22 Tillbyggnad 0-40 m² BTA+OPA, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 6 336 kr 

1.23 Liten avvikelse 9 216 kr 

1.24 Utanför planlagt 
område 

6 048 kr 

1.25 Tillbyggnad >40 m² BTA+OPA, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 20 160 kr 

1.26 Liten avvikelse 22 464 kr 

1.27 Utanför planlagt 
område 

21 312 kr 

1.28 Tillbyggnad > 40 m² BTA+OPA, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 11 520 kr 

1.29 Liten avvikelse 13 824 kr 

1.30 Utanför planlagt 
område 

12 672 kr 

1.31 Ändring, med tekniskt samråd (bla större 
fasadändring, ändrad anv) 

Planenligt 11 808 kr 

1.32 Liten avvikelse 12 960 kr 

1.33 Utanför planlagt 
område 

11 808 kr 
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1.34 Ändring, utan tekniskt samråd ( bla större 
fasadändring, ändrad anv) 

Planenligt 5 472 kr 

1.35 Liten avvikelse 6 624 kr 

1.36 Utanför planlagt 
område 

5 472 kr 

1.37 Fasadändring som innebär 
upptagande/igensättning av enstaka/få dörrar 
och fönster. Även inglasning av enstaka balkong 
eller prövat altantak. Lovpliktiga 
solcenergianläggningar. 

Planenligt 2 592 kr 

1.38 Liten avvikelse 2 592 kr 

1.39 Utanför planlagt 
område 

2 592 kr 

1.40 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 

50% 

      

Tabell 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
2.1 Nybyggnad 0-99 m² (BTA+OPA), med tekniskt 

samråd 
Planenligt 19 584 kr 

2.2 Liten avvikelse 22 464 kr 

2.3 Utanför planlagt 
område 

21 024 kr 

2.4 Nybyggnad 0-99  m² (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 10 368 kr 

2.5 Liten avvikelse 13 248 kr 

2.6    Utanför planlagt 
område 

11 808 kr 

2.7 Nybyggnad 100-499  m² (BTA+OPA) Planenligt 32 256 kr 

2.8 Liten avvikelse 33 984 kr 

2.9 Utanför planlagt 
område 

33 984 kr 

2.10 Nybyggnad 500-999 m² (BTA+OPA) Planenligt 47 808 kr 

2.11 Liten avvikelse 51 840 kr 

2.12 Utanför planlagt 
område 

51 840 kr 

2.13    Nybyggnad 1000-4999 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 64 512 kr 

2.14 
 

Liten avvikelse 69 696 kr 

2.15 
 

Utanför planlagt 
område 

69 696 kr 

2.16 Nybyggnad 5000-14999 m² (BTA+OPA) Planenligt 75 456 kr 

2.17 Liten avvikelse 81 792 kr 

2.18 Utanför planlagt 
område 

81 792 kr 

2.19 Nybyggnad >15000 m² (BTA+OPA) Planenligt 84 672 kr 

2.20 Liten avvikelse 91 008 kr 

2.21 Utanför planlagt 
område 

91 008 kr 

2.22 Tillbyggnad 0-49 m² (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 10 656 kr 

2.23 Liten avvikelse 12 672 kr 

2.24 Utanför planlagt 
område 

12 096 kr 

2.25 Tillbyggnad 0-49 m²  (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 7 776 kr 

2.26 Liten avvikelse 9 792 kr 
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2.27 Utanför planlagt 
område 

9 216 kr 

2.28 Tillbyggnad 50-199 m²  (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 19 584 kr 

2.29 Liten avvikelse 23 616 kr 

2.30 Utanför planlagt 
område 

23 040 kr 

2.31 Tillbyggnad 50-199 m² (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 13 824 kr 

2.32 Liten avvikelse 17 856 kr 

2.33 Utanför planlagt 
område 

17 280 kr 

2.34 Tillbyggnad 200-499 m²  med tekniskt samråd 
(BTA+OPA) 

Planenligt 37 440 kr 

2.35 Liten avvikelse 41 472 kr 

2.36 Utanför planlagt 
område 

40 320 kr 

2.37 Tillbyggnad 200-499 m² BTA utan tekniskt 
samråd (BTA+OPA) 

Planenligt 22 464 kr 

2.38 Liten avvikelse 26 496 kr 

2.39 Utanför planlagt 
område 

25 344 kr 

2.40 Tillbyggnad >500 m² med tekniskt samråd 
(BTA+OPA) 

Planenligt 58 176 kr 

2.41 Liten avvikelse 62 208 kr 

2.42 Utanför planlagt 
område 

61 056 kr 

2.43 Ändring (bla större fasadändring), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 12 096 kr 

2.44 Liten avvikelse / 
utom plan 

13 248 kr 

2.45 Ändring (bla större fasadändring), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 5 760 kr 

2.46 Liten avvikelse / 
utom plan 

6 912 kr 

2.47 Fasadändring som innebär 
upptagande/igensättning av enstaka/få dörrar 
och fönster, utan tekniskt samråd. Lovpliktig 
solenergianläggning. 

Planenligt 2 592 kr 

2.48 Liten avvikelse / 
utom plan 

2 592 kr 

2.49 Ändrad användning <199 m² BTA, med 
tekniskt samråd  

Planenligt 25 920 kr 

2.50 Liten avvikelse 29 376 kr 

2.51 Utanför planlagt 
område 

29 376 kr 

2.52 Ändrad användning >200m² BTA , med 
tekniskt samråd  

Planenligt 34 560 kr 

2.53 Liten avvikelse 36 864 kr 

2.54 Utanför planlagt 
område 

36 864 kr 

2.55 Ändrad användning, utan tekniskt samråd Planenligt 11 520 kr 

2.56 Liten avvikelse 14 976 kr 

2.57 Utanför planlagt 
område 

14 976 kr 

2.58 Uppförande av flerbostadshus,boende, 
vård,skola 0-999 m² BTA 

Planenligt 96 768 kr 

2.59 Liten avvikelse 104 832 kr 

2.60 Utanför planlagt 
område 

109 440 kr 

2.61 Uppförande av flerbostadshus, boende, vård, 
skola 1000-4999 m² BTA 

Planenligt 113 472 kr 

2.62 Liten avvikelse 121 536 kr 

2.63 Utanför planlagt 
område 

126 144 kr 
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2.64 Uppförande av flerbostadshus, boende, vård, 
skola 5000-14999 m² 

Planenligt 128 448 kr 

2.65 Liten avvikelse 136 512 kr 

2.66 Utanför planlagt 
område 

141 120 kr 

2.67 

Uppförande av flerbostadshus, boende, vård, 
skola >15000 m² 

Planenligt 144 000 kr 

2.68 Liten avvikelse 152 064 kr 

2.69 Utanför planlagt 
område 

154 368 kr 

2.70 
Nybyggnad  > 99 m² med enklare teknisk 

prövning (mycket enkla byggnader med stor 
volym, tex tält) 

Planenligt 18 432 kr 

2.71 Liten avvikelse 20 160 kr 

2.72 Utanför planlagt 
område 

20 160 kr 
    

Tabell 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
Ärendetyp Avgift 

3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
liten omgivningspåverkan 

4 608 kr 

3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan 

11 232 kr 

3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

576 kr 

    

Tabell 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
4.1 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 

Nöjesparker, 
djurparker, 
idrottsplatser, 
skidbackar med liftar, 
kabinbanor, 
campingplatser, 
skjutbanor, 
småbåtshamnar, 
friluftsbad, 
motorbanor och 
golfbanor 

Timdebitering 

4.2 Upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

4.3 Tunnlar och 
bergrum som inte är 
avsedda för väg, 
järnväg, tunnelbana 
eller gruvdrift 

Timdebitering 

4.4 Fasta cisterner och 
andra fasta 
anläggningar för 
kemiska produkter 
som är hälso- och 
miljöfarliga och för 
varor som kan 
medföra brand eller 
andra 
olyckshändelser 

Timdebitering 

4.5 Radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 
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4.6 Vindkraftverk som 
a) är högre än 20 
meter över markytan 
b) placeras på ett 
avstånd från gränsen 
som är mindre än 
kraftverkets höjd över 
marken c) monteras 
fast på en byggnad, 
eller d) har en 
vindturbin med en 
diameter som är 
större än tre meter 

Timdebitering 

4.7 Begravningsplatser Timdebitering 
    

Tabell 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 
(murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
5.1 Uppförande eller väsentlig ändring av mur 

eller plank, med tekniskt samråd 
Planenligt 14 112 kr 

5.2 Liten avvikelse 15 264 kr 

5.3 Utanför planlagt 
område 

14 976 kr 

5.4 Uppförande eller väsentlig ändring av mur 
eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 4 896 kr 

5.5 Liten avvikelse 
och/eller nära gräns 

6 048 kr 

5.6 Utanför planlagt 
område 

5 472 kr 

5.7 Anordnande eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser , med tekniskt samråd 

Planenligt 12 096 kr 

5.8 Liten avvikelse 13 248 kr 

5.9 Utanför planlagt 
område 

12 960 kr 

5.10 Anordnande eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser , utan tekniskt samråd 

Planenligt 4 896 kr 

5.11 Liten avvikelse 6 048 kr 

5.12 Utanför planlagt 
område 

5 760 kr 

5.13 Uppförande eller väsentlig ändring av 
transformatorstation, nätstation, pumpstation el. 
liknande (< 20 kvm BYA) 

Planenligt 4 896 kr 

5.14 Liten avvikelse 6 048 kr 

5.15 Utanför planlagt 
område 

5 760 kr 
    

Tabell 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    5 184 kr 

    

Tabell 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 
7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 5 184 kr 

    

Tabell 8 Anmälningspliktiga åtgärder 
Ärendetyp Avgift 
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8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 12 096 kr 

8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 2 592 kr 

8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd. 
(Områdelsebestämmelser) 

Timdebitering 

8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd. 
(Områdelsebestämmelser) 

Timdebitering 

8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

9 792 kr 

8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

2 592 kr 

8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 9 504 kr 

8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 2 592 kr 

8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt 
installation av FTX-system i en-och tvåbostadsuhs, med tekniskt samråd 

9 504 kr 

8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt 
installation av FTX-system i en-och tvåbostadsuhs, utan tekniskt samråd 

2 592 kr 

8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd 

10 944 kr 

8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd 

4 032 kr 

8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 368 kr 

8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 
tekniskt samråd 

3 456 kr 

8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, med tekniskt samråd 

12 384 kr 

8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, utan tekniskt samråd 

4 608 kr 

8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

Timdebitering 

8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

Timdebitering 

8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd 

Timdebitering 

8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd 

Timdebitering 

8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

8 064 kr 

8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

4 032 kr 
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8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

12 096 kr 

8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

4 608 kr 

8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 
st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

9 216 kr 

8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 
1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

4 608 kr 

8.27 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 
2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

9 792 kr 

8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 
2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

4 608 kr 

8.29 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses 
i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 

11 520 kr 

    

Tabell 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
Ärendetyp Avgift 

9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 10 368 kr 

9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 3 744 kr 
    

Tabell 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver 
rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 17 856 kr 

10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 5 472 kr 
    

Tabell 11 Förhandsbesked 
Ärendetyp Avgift 

11.1 Förhandsbesked (bygglov som följer ses som 
planenligt) 

Inom planlagt 
område  

Timdebitering 

11.2 Förhandsbesked 1 tomt, (bygglov som följer 
ses som planenligt) 

Utanför planlagt 
område 

16 992 kr 

11.3 Förhandsbesked för tomter utöver den första 
när tomterna ligger i anslutning till varandra. 
Utanför planlagt område. 

Utanför planlagt 
område 8 043 kr 

    

Tabell 12 Villkorsbesked 
Ärendetyp Avgift 

12.1 Villkorsbesked Timdebitering 
    

Tabell 13 Ingripandebesked 
Ärendetyp Avgift 

13.1 Ingripandebesked Timdebitering 
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Tabell 14 Extra samråd, platsbesök, beslut och anstånd  
Ärendetyp Avgift 

14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 608 kr 

14.2 Extra tekniskt samråd utöver det första, per styck 4 608 kr 

14.3 Extra slutsamråd utöver det första, per styck 4 608 kr 

14.4 Extra beslut om startbesked, slutbesked, interimistiskt slutbesked, ny 
kontrollansvarig 

Timdebitering 

14.5 Beslut om anstånd 0 kr 
    

Tabell 15 Avslag 
Ärendetyp Avgift 

15.1 Avslag   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp     

Tabell 16 Avskrivning 
Ärendetyp Avgift 

16.1 Avskrivning   Timdebitering 
    

Tabell 17 Avvisning 
Ärendetyp Avgift 

17.1 Avvisning   Timdebitering 
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Planavgifter och planbesked 
Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgifterna i tabell 18-21 beräknas som en funktion av milliprisbasbeloppet (mPBB) en 
planläggningsfaktor (PF), en objektsfaktor (OF) och en justeringsfaktor (N). 
Planläggningsfaktorern grundar sig på åtgärdens komplexitet, objektsfaktorn är 
areaberoende och en justeringsfaktor i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen. Justeringsfaktorn ligger mellan 0,8 och 1,2 beroende på invånarantal i 
kommunen och beslutas av kommunfullmäktige. I Borås stad är N = 1,2   

Avgiften kan också tas ut genom timdebitering enligt fastställd handläggningskostand per 
time för plan- och bygglosavdelningen.  

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § 
PBL. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 
21054:2020) gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm 
ska beräkningsregler och definitioner enligt 1 kap 2-7 §§ PBF tillämpas. 

Tabell 18 Objektsfaktorer   

Objektsfaktor för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende 
på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig faktor enligt tabeller nedan. I ärenden 
gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda ytan, BTA + 
OPA. 
 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enligt 9 
kap 4 – 6 §§ PBL), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och 
liknande. 

Area (m2) – BTA + OPA OF 
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 
0-49 4 
50-129 6 
130-199 8 
200-299 10 
300-499 14 
500-799 20 
800-1199 26 
1 200-1 999 36 
2 000-2 999 46 
3 000-3 999 56 
4 000-4 999 64 
5 000-5 999 72 
6 000-7 999 88 
8 000-9 999 100 
Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m² (Exempel: OF 10000 m² = 101; 11 000 m² = 
102). 
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Planavgift 

Planavgift tas ut i samband med beslut om bygglov eller genom 
planavtal/exploateringsavtal under detaljplanearbetets gång. Utgångspunkten är att 
planavtal som reglerar kostnader ska tecknas med beställaren vid varje ny plan.  

Avgiften ska motsvara nämndens självkostnad för arbetet. Den beräknas med utgångspunkt 
från den arbetstid som krävs, genomsnittlig timkostnad samt nämndens övriga 
omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter m.m.).  

Vid utarbetande av planer krävs utredningar för att bedömningar kring lämplighet ska 
kunna göras. Utredningar ska göras i den omfattning, samt uppfylla de krav på kvalitet och 
innehåll, som samhällsbyggnadsnämnden finner vara nödvändiga för att fullgöra nämndens 
myndighetsutövning. Det är samhällsbyggnadsnämnden som avgör vilka utredningar som 
krävs för att genomföra ett planarbete. 

Planavgift vid bygglov  

Planavgift kan tas ut för åtgärder inom område med detaljplan och områdesbestämmelser 
som har antagits med stöd av plan och bygglagen (PBL) från år 1987 eller senare. Ingen 
planavgift tas ut för åtgärder inom detaljplaner och områdesbestämmelser som är antagna 
före år 1987.  

Planavgift som inte tagits ut genom planavtal eller exploateringsavtal tas ut vid beslut om 
bygglov. 

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov 
beviljas med avvikelse från detaljplan. Planavgift tas inte ut för tidsbegränsat bygglov. 

Tidsersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten 
eller sökanden erhåller annan nytta än som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA.   

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för 
berörd byggrätt inom det område som ändrats. 

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 
1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall 
utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som 
för nybyggnad. 

Planavgift tas inte ut för:  

- För objekt som är lika med eller mindre än 25 m2 tas ingen planavgift ut. 

- Nybyggnad av komplementbyggnad som är mindre än 50 kvadratmeter  

- Tillbyggnader som är mindre än 50 kvadratmeter, oavsett byggnadstyp  
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Tabell 19 Planavgift vid bygglov 

Grundformel planavgift: mPBB x OF x PF x N 
 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 
PF 
Tillbyggnad 

PF 
Ändring 

Områdesbestämmelser 75 45 45 
Detaljplan 150 75 75 
Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan 60 30 30 

 
Tabell 20 Planavgift vid bygglov för ett enstaka en- och tvåbostadshus 
I avgiften ingår tillbyggnader och komplementbyggnader. 
Vid fler än ett en- eller tvåbostadshus i samma ärende utgår planavgift enligt tabell ovan 
 
mPBB x PF x N 

 Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

PF 
Tillbyggnad 

PF 
Ändring 

En- tvåbostadshus (inkl. 
komplementbyggnader och 
anläggningar, oberoende av area) 

900 450 450 

Komplementbyggnader lika med eller 
större än 50 m² i separat ärende 

450 225 225 

Planavgift under detaljplanarbetet  

Planavgiften kan regleras genom ett tecknat planavtal. Planavtal tecknas med intressenter 
och specificerar betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt. Planavgift tas ut löpande 
och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. För en plan där avgift 
inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.  

Om en plan har flera beställare fördelas planavgiften schablonmässigt mellan beställarna i 
förhållande till deras nytta av planen eller enligt annan överenskommelse. Principen för 
fördelning av avgift mellan flera parter ska vara densamma oavsett om parterna betalar 
avgift vid olika tidpunkter eller om några parter erlägger avgift enligt avtal medan andra 
betalar i samband med markanvisning eller som planavgift vid bygglov. 

När planavtalet skrivs görs en preliminär beräkning enligt gällande taxa och övriga kända 
förutsättningar 

Löpande avgifter, för nedlagd tid, debiteras varje månad. Större fasta avgifter, för 
exempelvis grundkarta och fastighetsförteckning, debiteras i samband med leverans till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kostnader för externa tjänster exempelvis utredningar, 
tryck/annonsering och plankonsulter debiteras allteftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
faktureras avgifterna.  

Upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser 

Arbetet debiteras med tidersättning för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare samt 
verkliga kostnader för eventuella utredningar och annonser. Avgiften tas ut av den som 
sökt planbesked för upphävande. Ingen extra avgift tas ut för upphävande av planer och 
områdesbestämmelser som görs i samband med beslut om ny detaljplan eller 
områdesbestämmelser som ersätter den tidigare. 
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Tabell 21 F d fastighetsplan i separat ärende       
mPBB x PF x N 

Åtgärd PF 

Upphävande av bestämmelser om 
fastighetsindelning 

1300  

Planbesked 
Tabell 22 Planbesked 
 
mPBB x PF 

Planbesked  Beskrivning 
Enkel åtgärd 200 (Eller tidersättning) 
Normal åtgärd 400 (Eller tidersättning) 
Komplex åtgärd  600 (Eller tidersättning) 

Positiva och negativa besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp. 
Ansökan återtagen innan beslut debiteras med 75 % eller med tidersättning.  

Planbesked – ärendekategorier  

Enkel åtgärd-  200 x mPBB  

Mindre åtgärder inom befintlig markanvändning (t.ex. upphävande av tomtindelning, ändra 
byggrätter m.m.)  

Normal åtgärd- 400 x mPBB 

Ändra markanvändning. Medelstort projekt.  

Komplex åtgärd- 600 x mPPB 

Projektet uppfyller något av följande kriterier: 

Bedöms innehålla flera motstående intressen, exempel på motstående intressen; 
Kulturhistoriskt värdefull miljö/byggnad, Grönområde/naturvärden som tas i anspråk mfl..  

Stora bostadsprojekt 

Bedöms behöva utökat förfarande (betydande miljöpåverkan, motstridig ÖP)  
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Avgift för kartor, utsättning m m  
Beräkning av avgifter enligt taxan  

Avgifterna I tabell 23-28 beräknas som en funktion av milliprisbasbeloppet (mPBB) en 
handläggningsfaktor (KF/MF/UF/TF), en objektsfaktor (OF) och en justeringsfaktor (N). 
Handläggningsfaktorern grundar sig på åtgärdens komplexitet, objektsfaktorn är 
areaberoende och en justeringsfaktor i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen. Justeringsfaktorn ligger mellan 0,8 och 1,2 beroende på invånarantal i 
kommunen och beslutas av kommunfullmäktige. I Borås stad är N = 1,2   

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa enligt tabell 23. Vid 
tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § 
PBL. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 
21054:2020) gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm 
ska beräkningsregler och definitioner enligt 1 kap 2-7 §§ PBF tillämpas. 
 

Tabell 23 Tidersättning geodataavdelningen 

Denna tabell för tidersättning används av geodatavdelningen i de fall där taxan anger 
debitering enligt tidersättning.  

Tidsersättning = antal timmar x mPBB x N x TF 
Löneintervall (månadslön), 
kr 

Tidfaktor 
(TF) 

-21 999 11,5 
22 000-27 999 13,5 
28 000-33 999 15 
34 000-39 999 17 
40 000-45 999 19 
46 000- 23 
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Tabell 24 Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta/Bygglovkarta/Enkel bygglovkarta krävs om Samhällsbyggnadsnämnden 
anser det nödvändigt. 

Avgift = mPBB x KF x N eller fast pris 
Kartan innehåller fastighetsgränser, 
höjder, befintliga byggnader, 
planinformation 

Kartfaktor (KF) 
Nybyggnadskarta* 

KF 
Bygg- 
lovkarta 

Kostnad 
Enkel bygglovkarta 
Fast pris 

    
Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett 
tomtyta 

150 100 2270 kr 

Övriga byggnader; sammanbyggda enbo- 
stadshus, flerfamiljshus samt alla övriga 
bygg- nader och anläggningar. Tomtyta 
mindre eller lika med 2 000 m2. 

150 
150+6 per påbörjad 200 
m2-intervall 

100 2270 kr 

2 001-5 000 m2 240 150 3406 kr 
5 001-7 000 m2 350 200 4541 kr 
7 001-10 000 m2 450 300 6811 kr 
10 001-15 000 m2 550 400 9082 kr 
15 001-20 000 m2 650 500 Kräver 

nybyggnadskarta 
20 001-30 000 m2 800 600 Kräver 

nybyggnadskarta 
30 001 m2 eller större Offert Offert Kräver 

nybyggnadskarta 

*Kartan innehåller anslutningspunkter inom kommunal VA-anläggning 
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Tabell 25 Utstakning 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. 
När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för 
extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera 
olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd 
på utstakningsskissen. 

Utstakning kan utföras av Samhällsbyggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. 

Om utstakning utförs av annan än Samhällsbyggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om 
kommunen utfört arbetet. 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 
Beskrivning Utstakningsfaktor (UF) 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 
< 49 m2 

 
80 

1-199 m2 150 
200-499 m2 150+6 per påbörjad 10 m2 -

intervall 
500-999 m2 240 
1000-1 999 m2 290 
2 000-2 999 m2 340 
Större än 3000 m2 Offert 
Tillägg per punkt utöver 4 10 
Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska beräknas för hela ärendet 
under förutsättning att det ingår i samma beslut. 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Tidersätting se tabell 2 
  
Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter). 
< 199 m2 70 
Tillägg per punkt utöver 4 5 
  
Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  
< 199 m2 50 
200-1 000 m2 100 
Tillägg per punkt utöver 4 5 
  
Övrig utstakning  
Plank eller mur 50 
Transformatorstation 70 
Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) 

 
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

 B 3169Sida 24 av 26  

Tabell 26 Lägeskontroll 

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 kvadratmeter. Lägeskontroll 
utförs inte i ärenden < 15 kvadratmeter. 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + 
OPA) för varje hustyp för sig. 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad 
gäller anbudsförfarande. 

Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätnings- 

faktor (MF) 
< 199 m2 75 
200-499 m2 90 
500-999 m2 110 
1 000-1 999 m2 130 
2 000-2 999 m2 150 
3 000-5 000 m2 170 
Tillägg per punkt utöver 4 2 
  
Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus 
(4 punkter) 

 

< 199 m2 40 
Tillägg per punkt utöver 4 1 
  
Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)  
< 199 m2 40 
200-1 000 m2 80 
Tillägg per punkt utöver 4 1 

 
Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer) 
 MF 
Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
(minimum 3 punkter per beställning) 

10 
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Tabell 28 Avgift för tillfälligt nyttjande av geodata 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av 
skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial 
träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Avgift per HA = mPBB x KF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Primärkarta Innehåll 
i kartan 

Informations- 
andel i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 
Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 
Vägar, järnvägar, adresser 20 6 
Höjdinformation 20 6 
All information 100 30 
  
Övriga digitala kartprodukter KF 
Översiktlig karta 2 
Stadskarta 1,5 
Höjdgitter 5 
  
Digitalt ortofoto  
Upplösning (m/pixel)  
0,2 0,05 
0,5 0,0125 

 

Utskrift 
Tabell 29  

Avgift per m2 = mPBB x ÅF (Moms 25 % tillkommer) 
Pappersformat Åtgärdsfaktor 

(ÅF) 
A3 0,3 
A2 0,5 
A1 0,8 
A0 1,5 
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Fastighetsrättsliga åtgärder utförda av 
lantmäteriavdelningen 
Beräkning av kostanden 
Tabell 30 Tidersättning  

Timkostnad vid tidersättning utgår och räknas upp på samma sätt som ”Lantmäteriets 
föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar”. På den 
avgiften tillkommer mervärdeskatt.  

Tidersättning per timme (Moms 25 % tillkommer) 
 Timkostnad 
Förrättningslantmätare  
                                    

1360 kr 

Lantmäteriingenjör/-
handläggare                  

1200 kr 

Biträdande handläggare                                      960 kr 

Tabell 31 Fastighetsrättsliga åtgärder 

Tidsuppskattning i ärende kan göras på förfrågan.  

Tidersättning enligt tabell 30 

Tidsersättning = antal timmar x timkostnad 
Åtgärd Tidersättning 
Fastighetsförteckning Tidersättning 
Gränsvisning Tidersättning 
Övriga 
fastighetsrättsliga 
uppdrag 

Tidersättning 

Denna taxa gäller för planer där plankostnadsavtal är tecknade efter att taxan trätt i kraft. 
Dock omfattas påbörjade kommunala planer, utan plankostnadsavta, av den nya taxan.  
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B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx   

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-04-23 2020-08-25 Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-04-23 2020-08-25

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 31 840 38 850 Myndighetskostnader 0 600 2 900 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 200 300
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 400 2 600
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 2 500 1 980 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 1 400 800
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 90 210
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 30 90
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 300 150
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 120 150
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 120 120
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 120 120
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 30
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 100 80
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 120 120
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 100 110

Summa entreprenadutgift 0 31 840 38 850 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 4 700 6 190 0 Kostnader för kontroll 0 300 360 0
Summa utgifter projektet 0 36 540 45 040 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 40 120
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 140 140

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 30 30
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 30 30
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss 10

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 30 30
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 2 000 900 9652 8885   Kontroll Övrigt 30 0
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 1 000 900
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 300 50 0

Summa total för projektet 0 38 540 45 940 0 9852 8125   Ränta under byggtid 300 50
Yta m² BTA 3 290 3 290 3 125 3 125 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA 0 11 714 14 701 0 Summa byggherrekostnad 0 4 700 6 190 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 0 9 678 12 432 0
Utgift byggherre kr/m² BTA 0 1 429 1 981 0
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ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  /

Färdigställt Våren 2021

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 6 100 000 13,28% 6 100 000 13,28%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 
/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

9 000 000 19,59% 9 000 000 19,59%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 8 000 000 17,41% 8 000 000 17,41%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

3 500 000 7,62% 3 500 000 7,62%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 3 000 000 6,53% 3 000 000 6,53%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 7 000 000 15,24% 7 000 000 15,24%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 1 050 000 2,29% 1 050 000 2,29%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 1 200 000 2,61% 1 200 000 2,61% Delsumma

38 850 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 1 980 000 4,31% 1 980 000 4,31%

Bygg- och projektledning 900 000 1,96% 900 000 1,96%

Kreditivräntor 50 000 0,11% 50 000 0,11%

Myndighetskostnader 300 000 0,65% 300 000 0,65%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 360 000 0,78% 360 000 0,78%

Övrigt 900 000 1,96% 900 000 1,96% Delsumma

0,00% 0,00% 4 490 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 2 600 000 5,66% 2 600 000 5,66%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 45 940 000 1,00 0 0 45 940 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 45 940 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -45 940 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2019-04-23

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.

ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  / 0

Färdigställt Våren 2021

DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2019-04-23

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 6 100 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 704 994 6 804 994 30 226 833

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

9 000 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter 2 600 000
Övrigt post - fördelning 1 040 154 12 640 154 80 158 002

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

8 000 000
Övrigt post - fördelning

924 582 8 924 582 30 297 486

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 
övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

3 500 000
Övrigt post - fördelning

404 505 3 904 505 30 130 150

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

3 000 000
Övrigt post - fördelning

346 718 3 346 718 20 167 336

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 
va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 
kyla, storköksutrustning

7 000 000
Övrigt post - fördelning

809 009 7 809 009 25 312 360

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
1 050 000

Övrigt post - fördelning
121 351 1 171 351 15 78 090

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 1 200 000
Övrigt post - fördelning

138 687 1 338 687 15 89 246

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 45 940 000 Avskrivn/ år = 1 459 503 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 689 100

Kapitalkostnad år 1= 2 148 603

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;
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ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  /

Färdigställt Våren 2021

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 6 100 000 13,28% 6 100 000 13,28%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 
/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

9 000 000 19,59% 9 000 000 19,59%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 8 000 000 17,41% 8 000 000 17,41%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

3 500 000 7,62% 3 500 000 7,62%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 3 000 000 6,53% 3 000 000 6,53%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 7 000 000 15,24% 7 000 000 15,24%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 1 050 000 2,29% 1 050 000 2,29%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 1 200 000 2,61% 1 200 000 2,61% Delsumma

38 850 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 1 980 000 4,31% 1 980 000 4,31%

Bygg- och projektledning 900 000 1,96% 900 000 1,96%

Kreditivräntor 50 000 0,11% 50 000 0,11%

Myndighetskostnader 300 000 0,65% 300 000 0,65%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 360 000 0,78% 360 000 0,78%

Övrigt 900 000 1,96% 900 000 1,96% Delsumma

0,00% 0,00% 4 490 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 2 600 000 5,66% 2 600 000 5,66%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 45 940 000 1,00 0 0 45 940 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 45 940 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -45 940 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2019-04-23

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.

ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  / 0

Färdigställt Våren 2021

DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2019-04-23

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 6 100 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 704 994 6 804 994 30 226 833

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

9 000 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter 2 600 000
Övrigt post - fördelning 1 040 154 12 640 154 80 158 002

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

8 000 000
Övrigt post - fördelning

924 582 8 924 582 30 297 486

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 
övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

3 500 000
Övrigt post - fördelning

404 505 3 904 505 30 130 150

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

3 000 000
Övrigt post - fördelning

346 718 3 346 718 20 167 336

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 
va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 
kyla, storköksutrustning

7 000 000
Övrigt post - fördelning

809 009 7 809 009 25 312 360

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
1 050 000

Övrigt post - fördelning
121 351 1 171 351 15 78 090

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 1 200 000
Övrigt post - fördelning

138 687 1 338 687 15 89 246

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 45 940 000 Avskrivn/ år = 1 459 503 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 689 100

Kapitalkostnad år 1= 2 148 603

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;
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Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 27 augusti 2020 11:01 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Grundskolenämnden Diarium 
Ämne: 2019-00216 Anslagsframställan Nya Fristadhallen beslut LFN 
Bifogade filer: Anslagsframställan Nya Fristadhallen beslut LFN.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder anslagsframställan avseende Nya Fristadhallen enligt uppdrag. 

  

Mvh Malin Grahmstad 
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Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 27 augusti 2020 11:01 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Grundskolenämnden Diarium 
Ämne: 2019-00216 Anslagsframställan Nya Fristadhallen beslut LFN 
Bifogade filer: Anslagsframställan Nya Fristadhallen beslut LFN.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder anslagsframställan avseende Nya Fristadhallen enligt uppdrag. 

  

Mvh Malin Grahmstad 
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Lista över ärenden som behandlas i samband med Budget 2021 

 

2019-01077 – Händelse 5:  Anslagsframställan Nya Fristadhallen från 
Lokalförsörjningsnämnden 

 

2020-00420 – Borås 400 år 
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Lista över ärenden som behandlas i samband med Budget 2021 

 

2019-01077 – Händelse 5:  Anslagsframställan Nya Fristadhallen från 
Lokalförsörjningsnämnden 

 

2020-00420 – Borås 400 år 

 

 

ett hållbart borås 
- Vänsterpartiets förslag till Borås Stads budget 2021
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Vänsterpartiets budget för Borås Stad 2021 
 
 
Vänsterpartiet vill bygga ett hållbart Borås som är bra för alla, inte bara för några få. Runtom i 
världen utropar städer klimatnödläge, kommunerna har en viktig roll att spela i omställningen 
till ett ekologiskt hållbart samhälle. I Borås har kommunfullmäktige antagit en 
koldioxidbudget, det är ett första steg, men det krävs också konkreta reformer för att bromsa 
klimatförändringarna. Vänsterpartiets budget höjer ribban för Borås Stads klimatarbete. Även 
ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan vi tala om nödläge: klyftorna ökar mellan människor i 
kommunens olika delar och alla från det lilla barnet till pensionären påverkas. Den som är 
fattig har sämre hälsa och upplever mindre möjlighet att påverka än den som är rik. Det 
innebär att resurser måste omfördelas inom vår kommun genom en utökad välfärd. Borås 
behöver en politik för jämlikhet och klimaträttvisa, genom vårt budgetförslag visar vi hur en 
sådan politik kan genomföras i praktiken. 
 
Ansvaret för klimatomställnigen kan inte bara vila på individen. Genom att kommunen är 
med och tar sin del av ansvaret för omställningen till ett ekologiskt hållbart Borås kan 
klimatförändringarna bromsas. Det krävs strukturella förändringar av byggnation, trafik och 
livsmedel. Därför föreslår vi kraftigt utökade investeringar i solenergi och cykelinfrastruktur, 
utbyggd laddinfrastruktur för elfordon och fler bilfria gator i centrum, ökad andel växtbaserad 
mat i kommunens kök och en utredning av hur Borås kan bidra till koldioxidlagring. 
 
En jämlik skola där barn från olika bakgrunder möts är inte bara bra för kunskapsresultaten, 
utan är också helt nödvändig för att skapa ett samhälle som håller ihop. För att vända 
utvecklingen i den segregerade skolan krävs det fokus på likvärdighet. Resurserna till skolan 
ska fördelas kompensatoriskt. Vi satsar extra på förskolan och grundskolan för att barn inte 
ska drabbas av kommunens effektiviseringskrav. I Vänsterpartiets Borås är huvudprincipen att 
alla barn går i den närmsta skolan och att alla skolor är bra skolor med hög kvalitet, därför vill 
vi avveckla det obligatoriska skolvalet – resurser som idag går till administration och 
byråkrati kring skolvalet ska i stället komma eleverna till del. 
 
Vänsterpartiet vill se ett Borås med gemensamma lösningar, trygga jobb och demokratisk 
styrning. Vi vill att kommunen tar ansvar för goda arbetsvillkor för sina medarbetare och hög 
kvalitet för invånarna, därför säger vi nej till vinstdriven välfärd. I stället vill vi förbättra 
arbetsvillkoren i äldreomsorgen bland annat genom att överanställa undersköterskor för högre 
kontinuitet och minskat vikariebehov, genomföra olika former av arbetstidsförkortning och 
införa arbetsskor till de grupper som idag endast har arbetskläder. 
 
Borås mångfald är en av vår kommuns största tillgångar. För oss är det självklart att alla 
boråsare, oavsett kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, könstillhörighet, religion 
eller ålder ska ha samma rättigheter och möjligheter. Ett samhälle där rasism och homofobi 
får stå oemotsagd kan aldrig bli ett tryggt samhälle, vi har ett ansvar som kommun att försvara 
de demokratiska värdena och motverka fördomar. Kommunen har ett stort ansvar att agera 
mot sexuella trakasserier och sexuellt våld, oavsett om det sker i hemmet, skolan eller på våra 
arbetsplatser, därför genomsyrar ett feministiskt perspektiv hela vårt budgetförslag. 
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Vänsterpartiets budget för Borås Stad 2021 
 
 
Vänsterpartiet vill bygga ett hållbart Borås som är bra för alla, inte bara för några få. Runtom i 
världen utropar städer klimatnödläge, kommunerna har en viktig roll att spela i omställningen 
till ett ekologiskt hållbart samhälle. I Borås har kommunfullmäktige antagit en 
koldioxidbudget, det är ett första steg, men det krävs också konkreta reformer för att bromsa 
klimatförändringarna. Vänsterpartiets budget höjer ribban för Borås Stads klimatarbete. Även 
ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan vi tala om nödläge: klyftorna ökar mellan människor i 
kommunens olika delar och alla från det lilla barnet till pensionären påverkas. Den som är 
fattig har sämre hälsa och upplever mindre möjlighet att påverka än den som är rik. Det 
innebär att resurser måste omfördelas inom vår kommun genom en utökad välfärd. Borås 
behöver en politik för jämlikhet och klimaträttvisa, genom vårt budgetförslag visar vi hur en 
sådan politik kan genomföras i praktiken. 
 
Ansvaret för klimatomställnigen kan inte bara vila på individen. Genom att kommunen är 
med och tar sin del av ansvaret för omställningen till ett ekologiskt hållbart Borås kan 
klimatförändringarna bromsas. Det krävs strukturella förändringar av byggnation, trafik och 
livsmedel. Därför föreslår vi kraftigt utökade investeringar i solenergi och cykelinfrastruktur, 
utbyggd laddinfrastruktur för elfordon och fler bilfria gator i centrum, ökad andel växtbaserad 
mat i kommunens kök och en utredning av hur Borås kan bidra till koldioxidlagring. 
 
En jämlik skola där barn från olika bakgrunder möts är inte bara bra för kunskapsresultaten, 
utan är också helt nödvändig för att skapa ett samhälle som håller ihop. För att vända 
utvecklingen i den segregerade skolan krävs det fokus på likvärdighet. Resurserna till skolan 
ska fördelas kompensatoriskt. Vi satsar extra på förskolan och grundskolan för att barn inte 
ska drabbas av kommunens effektiviseringskrav. I Vänsterpartiets Borås är huvudprincipen att 
alla barn går i den närmsta skolan och att alla skolor är bra skolor med hög kvalitet, därför vill 
vi avveckla det obligatoriska skolvalet – resurser som idag går till administration och 
byråkrati kring skolvalet ska i stället komma eleverna till del. 
 
Vänsterpartiet vill se ett Borås med gemensamma lösningar, trygga jobb och demokratisk 
styrning. Vi vill att kommunen tar ansvar för goda arbetsvillkor för sina medarbetare och hög 
kvalitet för invånarna, därför säger vi nej till vinstdriven välfärd. I stället vill vi förbättra 
arbetsvillkoren i äldreomsorgen bland annat genom att överanställa undersköterskor för högre 
kontinuitet och minskat vikariebehov, genomföra olika former av arbetstidsförkortning och 
införa arbetsskor till de grupper som idag endast har arbetskläder. 
 
Borås mångfald är en av vår kommuns största tillgångar. För oss är det självklart att alla 
boråsare, oavsett kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, könstillhörighet, religion 
eller ålder ska ha samma rättigheter och möjligheter. Ett samhälle där rasism och homofobi 
får stå oemotsagd kan aldrig bli ett tryggt samhälle, vi har ett ansvar som kommun att försvara 
de demokratiska värdena och motverka fördomar. Kommunen har ett stort ansvar att agera 
mot sexuella trakasserier och sexuellt våld, oavsett om det sker i hemmet, skolan eller på våra 
arbetsplatser, därför genomsyrar ett feministiskt perspektiv hela vårt budgetförslag. 
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Ekonomiska förutsättningar 
 
För Vänsterpartiet är ett ansvarsfullt förhållningssätt till de ekonomiska förutsättningarna en 
viktig princip. Ett sådant förhållningssätt innebär att man ser de begränsningar som den 
ekonomiska konjunkturen och den kommunala ekonomin innebär, men också att man tar 
hänsyn till de behov som finns i verksamheterna. För Vänsterpartiet är den kommunala 
välfärden målet och ekonomin är ett verktyg för att uppnå ett gott samhälle för alla Boråsare. 
  
Vänsterpartiets alternativa budgetförslag baseras på förslaget från den styrande S-Mitt-
Samverkans budget. Vårt budgetförslag innebär samma slutliga resultat som 
Kommunstyrelsens förslag, men i Vänsterpartiets budget görs andra prioriteringar. Ett jämlikt 
Borås är en den övergripande målsättningen i vårt förslag. Vi ser möjligheten till 
resultatutjämning som ett viktigt verktyg som kommuner kan använda sig av när 
skatteintäkterna för ett år beräknas understiga det historiska genomsnittet. 
 
Enligt Kommunstyrelsens budgetförslag blir 2021 det tredje året i följd då stadens nämnder 
får ett allmänt besparingskrav. Denna utveckling anser Vänsterpartiet är problematisk. Det 
finns en övertro på att man med hjälp av s.k. effektiviseringskrav kan få ut samma 
högkvalitativa verksamhet till en lägre kostnad. Den ständiga jakten på effektiviseringar går ut 
över personalens arbetsmiljö och över de som använder den aktuella välfärdstjänsten. Därtill 
kommer också så kallade dolda effektiviseringar. Dessa uppstår när uppräkningen för 
lönekostnader och övrig prisutveckling är lägre än SKR:s prisindex för kommunal 
verksamhet. Ytterligare ett exempel är att Grundskolenämndens volymkompensation enbart är 
på 75 procent. Vänsterpartiet föreslår därför att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda omfattningen och konsekvenserna av dessa dolda effektiviseringar.  
 
Kommunsektorn är i behov av kraftigt ökade resurser. I vår budgetmotion i riksdagen 
avsätter Vänsterpartiet 40 miljarder mer än vad regeringen tillför kommuner och regioner 
för 2021. Ett sådant resurstillskott hade gjort nytta för Borås Stad och hade kunnat innebära 
satsningar på en starkare gemensam välfärd. 
 
I vårt budgetförslag ligger Vänsterpartiet kvar på samma skattesats som tidigare, d v s 21,31 
procent, och uppnår därmed samma skatteintäkter som i Kommunstyrelsens budget. För 
Vänsterpartiet kommer den gemensamma välfärden före sänkta skatter. Vi är beredda att om 
behov finns föreslå en skattehöjning under mandatperioden, om så behövs för att värna 
välfärden. 
 
Som ett resultat av högre ambitioner, framförallt när det kommer till satsningar på 
klimatomställning, är investeringsbudgeten som Vänsterpartiet föreslår något större än 
Kommunstyrelsens. Den totala omslutningen på investeringsbudgeten blir i vårt förslag drygt 
12 600 tkr större än i Kommunstyrelsens förslag. 
  
I tabellen nedan presenteras Vänsterpartiets förslag till kommunbidrag och hur dessa skiljer 
sig åt från Kommunstyrelsens förslag. 
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Tabell 1: Vänsterpartiets förslag till kommunbidrag för 2021 (tkr) 

    
 Kommunstyrelsens 

förslag 
Vänsterpartiets 

förslag Jämförelse 

Kommunfullmäktige 15 600 15 600  

Revisorskollegiet 6 050 6 050  

KS: Stadsledning 129 400 126 900 -2 500 
KS: Kommungemensam 124 300 124 300  

Valnämnden 1 100 1 100  

Lokalförsörjningsnämnden 38 400 38 400  

Servicenämnden 0 0  

Fritids- och folkhälsonämnden 226 500 226 500  

FoF: Föreningsbidrag 44 150 44 150  

Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 21 600 -2 000 
Tekniska nämnden 158 200 156 200 -2 000 
Tekniska: persontransporter 77 150 77 150  

Miljö- och konsumentnämnden 28 350 28 750 400 
Kulturnämnden 190 000 190 000  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 573 750 571 750 -2 000 
Sociala omsorgsnämnden 721 800 722 800 1 000 
Arbetslivsnämnden 239 950 239 950  

Överförmyndarnämnden 9 000 9 000  

Förskolenämnden 802 350 806 250 3 900 
Grundskolenämnden 1 561 700 1 564 900 3 200 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 329 950 329 950  

Vård- och äldrenämnden 1 424 500 1 424 500  
    

 6 725 800 6 725 800  

 
I vårt budgetförslag fredar Vänsterpartiet samtliga nämnder inom utbildningsklustret från 
effektiviseringskrav. De tillskott som finns till respektive nämnd i Kommunstyrelsens budget 
tillsammans med de satsningar som Vänsterpartiet gör i vårt budgetförslag innebär att 
samtliga dessa nämnders kommunbidrag inte minskar på grund av sparbetingen. Vi tillför 
Förskolenämnden 3 900 tkr och Grundskolenämnden 3 200 tkr utöver Kommunstyrelsens 
förslag. Därtill satsar vi 400 tkr på ytterligare en tjänst som konsumtrådgivare alternativt 
budget- och skuldrådgivare inom Miljö- och konsumentnämnden. Till Sociala 
omsorgsnämnden tillför vi 1 000 tkr. Vi skjuter också till 1 000 tkr till Fritids- och 
folkhälsonämnden för att starta en ny mötesplats på Göta. 
 
Satsningarna i Vänsterpartiets budgetförslag finansierar vi genom att minska kommunbidraget 
till Stadsledningskansliet genom att säga nej till anslagsökningen för Market Place (2 000 tkr) 
och med hjälp av ett extra sparbeting på 500 tkr. Vi bedömer att det finns utrymme för att 
minska styrets satsningar på Fritid- och folkhälsonämnden och Tekniska nämnden med 1 000 
tkr respektive 2 000 tkr. Därutöver minskar vi styrets satsning på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden med 2 000 tkr. Vänsterpartiet anser att det för att förbättra 
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Tabell 1: Vänsterpartiets förslag till kommunbidrag för 2021 (tkr) 

    
 Kommunstyrelsens 

förslag 
Vänsterpartiets 

förslag Jämförelse 

Kommunfullmäktige 15 600 15 600  

Revisorskollegiet 6 050 6 050  

KS: Stadsledning 129 400 126 900 -2 500 
KS: Kommungemensam 124 300 124 300  

Valnämnden 1 100 1 100  

Lokalförsörjningsnämnden 38 400 38 400  
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måluppfyllelsen också i gymnasieskolan är viktigt med tidiga insatser. Även med vårt förslag 
får denna nämnd ett tillskott på 7 000 tkr efter att hänsyn har tagits till effektiviseringskravet. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda omfattningen av och konsekvenserna av 
s.k. dolda effektiviseringar. 

 att flytta 3 200 tkr från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram (2 000 tkr) och 
från Kommunstyrelsens ram för stadsledningskansliet (1 200 tkr) till 
Grundskolenämndens ram. 

 att flytta 3 900 tkr från Tekniska nämndens (2 000 tkr) och Fritids- och 
folkhälsonämndens (600 tkr) ramar samt från Kommunstyrelsens ram för 
stadsledningskansliet (1 300 tkr) till Förskolenämndens ram. 

 att flytta 400 tkr från Fritids- och folkhälsonämndens ram till Miljö- och 
konsumentnämndens ram för att anställa en ytterligare konsument- och/eller budget- 
och skuldrådgivare. 

 att flytta 1 000 tkr från Samhällsbyggnadsnämndens ram till Sociala 
omsorgsförvaltningens ram för att bibehålla öppna mötesplatser för personer inom 
LSS och socialpsykiatri samt för att personalförmåner ska gälla personer inom daglig 
verksamhet. 

 att flytta 1 000 tkr från Samhällsbyggnadsnämndens ram till Fritids- och 
folkhälsonämndens ram för att starta Mötesplats Göta. 
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Barn och unga 
  

I förskolan och skolan läggs grunden för ett bra liv. I Borås skolor ska alla barn få en trygg 
start i livet, där ska man få utvecklas och pröva sina vingar. Alla ska få kunskapen och 
bildningen som behövs för att förstå sin omvärld och bli en demokratisk samhällsmedborgare. 
I våra skolor ska tjejer och killar behandlas lika, där finns ingen plats för fördomar, rasism 
eller intolerans. När skolan är klar ska man med tillförsikt kunna möta en arbetsmarknad där 
man kan det som behövs för att kunna få ett jobb inom det yrke som man har utbildat sig till. 
Länge byggde vi upp en skola i Sverige som utjämnade möjligheter och livschanser. Idag går 
utvecklingen däremot åt fel håll. Vänsterpartiet vill vända utvecklingen mot växande klyftor 
och istället skapa en jämlik och sammanhållen skola där elever med olika bakgrund möts. 
 
För att skolans kompensatoriska uppdrag ska fungera och för att måluppfyllelsen ska kunna 
öka föreslår Vänsterpartiet att samtliga nämnder inom utbildningsklustret befrias från 
effektiviseringskrav. Detta innebär att Förskolenämnden i vårt förslag tillförs 3 900 tkr och 
Grundskolenämnden tillförs 3 200 tkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ett något 
minskat kommunbidrag i vårt förslag, men kommer ändå vara den av nämnderna i 
utbildningsklustret som tillförs mest ökade resurser. Satsningarna på Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden tillsammans med de tillskott som görs i Kommunstyrelsens budget 
innebär att dessa två nämnder inte får något effektiviseringskrav för det kommande året. Detta 
menar vi är viktiga satsningar för en jämlik skola i Borås Stad. 
 
Öppen förskola är en viktig mötesplats för barn och föräldrar. För barnen skapar det en 
möjlighet till pedagogisk gruppverksamhet och interagera med andra barn. För många 
föräldrar kan öppna förskolan skapa en möjlighet att bygga ett nätverk med andra vuxna i en 
liknande situation. Vänsterpartiet värnar stadens samtliga öppna förskolor och vill 
tillgängliggöra dessa för fler.  
 
Resan mot ett livslångt lärande börjar redan i förskolan. När barnen kommer till förskolan gör 
man det från hemmiljöer som kan se drastiskt olika ut. Enligt läroplanen har också förskolan 
ett tydligt likvärdighetsuppdrag. Samtidigt vet vi att förutsättningarna inom Borås Stads 
förskolor skiljer sig åt. På en del förskolor finns det till exempel en hög andel förskollärare, 
medan andra förskolor har svårt att rekrytera förskollärare. Vänsterpartiet förslår därför att 
Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur likvärdigheten ser ut mellan förskolor i Borås 
Stad och vilka insatser som bör prioriteras för att kunna öka densamma. 
 
Barnskötare och förskollärare utför ett av samhällets viktigaste arbeten – de tar hand om våra 
barn när vi arbetar. För att förskolan i Borås Stad ska hålla högsta kvalitet måste de som 
arbetar i förskolan ges bättre förutsättningar. Arbetet med att minska barngrupperna och 
förbättra arbetsmiljön i förskolan måste fortsätta. Vänsterpartiet vill också utreda hur Borås 
Stad kan kompensera barnskötare och förskollärare för karensavdraget. Därutöver föreslår 
också Vänsterpartiet att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell där förskollärare 
som arbetar på förskolor i socialt utsatta områden kan få ett lönetillägg. 
 
Redan när barnen är små skapas flickors och pojkars könsroller. Därför måste man i förskolan 
och skolan arbeta normkritiskt och problematisera traditionella könsroller. All personal i 
förskolan och skolan behöver därför kontinuerligt fortbildas i genuspedagogik. Förskolan och 
skolan ska även vara trygga platser, fria från sexuella övergrepp där ingen elev ska kränkas 
eller känna sig osynliggjord. Enligt läroplanen för förskolan ska arbetslaget ansvara för att 
man arbetar medvetet och aktivt med jämställdhet. Vänsterpartiet vill därför att det skapas 
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utrymme för personal i förskolan att få utbildning i hur man kan arbeta med jämställdhet och 
normkritik i förskolan. 
 
Att bryta skolsegregationen är skolpolitikens viktigaste uppgift. I Borås ska det inte finnas så 
kallade bortvalsskolor. Alla skolor ska vara bra skolor. Det obligatoriska skolvalet har 
tvärtemot vad förespråkarna hävdade vid införandet inte haft någon effekt på 
skolsegregationen. Istället har vi under tiden som det har funnits kunnat följa hur det skapar 
problem när barn inte ges möjlighet att börja på den skola som ligger närmast. De styrande 
partiernas hantering av så kallad syskonförtur står i strid med gällande lagstiftning och är inte 
något vi står bakom. Vänsterpartiet är motståndare till obligatoriskt skolval i grundskolan och 
föreslår därför att detta avskaffas. I Vänsterpartiets Borås är huvudprincipen att alla barn går i 
den närmsta skolan. Arbetet mot skolsegregationen behöver följas av insatser mot 
boendesegregationen. 
 
Sociala bakgrundsfaktorer är viktiga förklaringar till att kunskapsresultaten varierar mycket 
mellan olika skolor. Alla barn har inte samma förutsättningar att få hjälp med skolarbetet i 
hemmet. Vänsterpartiet vill att föreningar som erbjuder läxhjälp i socialt utsatta områden ska 
kunna få ett riktat ekonomiskt stöd från kommunen. Dessa föreningar gör en viktig insats för 
att fler barn ska klara skolan. Detta var ett av de inspel som vi lämnade till det mitt-
socialdemokratiska styret under budgetprocessen. Vi välkomnar den utredning som styret 
därefter har inkluderat i Kommunstyrelsens budgetförslag. 
 
Simkunnighet räddar liv, ändå varierar den mellan olika områden i Borås. Barn till föräldrar 
med låg inkomst får i lägre grad gå i simskola, genom att låta alla barn som går i förskoleklass 
få simundervisning skulle Borås kunna minska ojämlikheten i hälsa och uppväxtvillkor. 
Simkunnighet bör vara en rättighet och därför föreslår Vänsterpartiet att alla barn i 
förskoleklass ska få simundervisning. 
 
Vänsterpartiet välkomnar att det i Kommunstyrelsens investeringsbudget görs en satsning på 
förskolornas utemiljöer. Vänsterpartiet vill göra en liknande satsning också på skolgårdarna i 
grundskolan, så att utemiljön också för skoleleverna blir mer stimulerande. Därför föreslår vi 
ett anslag på 5 000 tkr i investeringsbudgeten. 
 
Under 2020 har Grundskolenämnden utrett likvärdigheten i Fritidshemmen. Utredningen har 
visat på oacceptabelt stora skillnader mellan fritidshem i Borås Stad. Detta har bland annat 
tagit sig uttryck i att antalet elever per årsarbetare varierar mellan 11,1 och 32,7 i kommunen. 
Även andelen behörig personal skiljer sig drastiskt mellan olika enheter. På sju enheter finns 
det i dagsläget ingen behörig personal. Vänsterpartiet vill lägga till en indikator i 
Kommunfullmäktiges indikatorer som visar antalet enheter där det helt saknas behörig 
personal. Inför 2021 vill vi fördubbla antalet medarbetare, till 20, vars studier till grundlärare 
med inriktning mot fritidshem finansieras till 20 procent av Grundskolenämnden. För att 
minska barngruppernas storlek vill vi att Borås Stad har rikssnittet för antal elever per 
pedagog som riktmärke för fritidshemsverksamheten. 
 
För att motverka sexuella övergrepp och trakasserier vill Vänsterpartiet att alla tjejer i 
gymnasiet ska få pröva feministiskt självförsvar. För att göra vardagslivet enklare för en stor 
del av Borås Stads skolelever vill Vänsterpartiet att mensskydd ska erbjudas gratis för alla 
elever. Med detta vill Vänsterpartiet framförallt bidra till att bryta tabun runt mens, men vi ser 
också att det är en reform som skulle ha ekonomisk betydelse för unga tjejer. 
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På initiativ från Vänsterpartiet genomförde det rödgröna styret under den förra 
mandatperioden att den teoretiska undervisningen för körkort erbjuds elever på 
Omvårdnadsprogrammet, detta för att körkort i många fall är en förutsättning för att få en 
anställning. Vänsterpartiet vill gå vidare genom att teoretisk körkortsundervisning ska 
erbjudas alla gymnasieelever i Borås Stad. 
 
Vänsterpartiet vill fortsätta den lyckade satsningen på feriejobb för alla gymnasieungdomar. 
Vi menar att alla ungdomar, oavsett hur stort eller litet kontaktnät deras föräldrar har, har rätt 
till arbetslivserfarenhet. Vänsterpartiet vill att Borås Stad bjuder in fackföreningarna för att 
informera alla ungdomar som har fått feriejobb om sina rättigheter på jobbet. 
 
Vänsterpartiet förslår kommunfullmäktige besluta: 

 att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur likvärdigheten ser ut mellan 
förskolor i Borås Stad och föreslå åtgärder för att öka densamma. 

 att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan kompensera 
förskollärare och barnskötare för karensavdraget. 

 att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för hur förskollärare som 
arbetar i socialt utsatta områden kan ges ett lönetillägg. 

 att all personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett medvetet och aktivt 
jämställdhetsarbete i förskolan kan se ut. 

 att det obligatoriska skolvalet i grundskolan avskaffas. 
 att alla barn i förskoleklass ges möjlighet att delta i simundervisning. 
 att ge Grundskolenämnden ett investeringsanslag på 5 000 tkr för att förbättra 

utemiljön på skolgårdarna. 
 att som bland Kommunfullmäktiges indikatorer för Grundskolenämnden lägga till en 

indikator som anger antalet fritidshemsenheter där det helt saknas behörig personal. 
 att Grundskolenämnden ges i uppdrag att fördubbla antalet medarbetare (till 20) vars 

utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem som nämnden finansierar till 
20 procent. 

 att alla tjejer i Borås Stads gymnasieskolor ska få pröva feministiskt självförsvar. 
 att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 

gymnasieskolor. 
 att alla gymnasieelever ska erbjudas teoriundervisning för körkort. 
 att Borås Stad bjuder in fackföreningar för att informera alla ungdomar som har fått 

feriejobb om sina rättigheter på jobbet. 
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Äldreomsorg 
 
Människor lever allt längre och blir friskare, men skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan 
olika grupper är stora. Därför behövs en äldrepolitik för jämlikhet. Det handlar om allt från 
förebyggande insatser som alla kan ta del av till vård och omsorg till den som på grund av 
ålder eller sjukdom inte längre klarar sig på egen hand.  
 
Under corona-pandemin har många äldre lidit av isolering, särskilt då de inte har kunnat träffa 
sina anhöriga. Borås Stad behöver göra en översyn av vård- och omsorgsboendenas lokaler, så 
att det finns ytor både inom- och utomhus där äldre kan träffa sina anhöriga utan risk för 
smittspridning. De öppna mötesplatserna har stor betydelse för ett hälsosamt åldrande och för 
att förhindra ofrivillig ensamhet, mötesplatserna ska vara inkluderande för alla. Mötesplatser 
ska finnas i hela kommunen, inne i staden liksom i serviceorterna. Att laga mat och äta 
tillsammans bidrar till gemenskap på mötesplatserna, Vänsterpartiet vill därför att möjligheten 
till matlagning på befintliga mötesplatser för seniorer utreds för att identifiera eventuella 
investeringsbehov. De öppna mötesplatserna för seniorer ska fortsätta erbjuda utbildning för 
äldre kring digitala verktyg, bland annat för att ge seniorer möjlighet att umgås med nära och 
kära på distans.   
 
Den kommunala vuxenutbildningen är viktigt för att man som vuxen ska kunna få en andra 
chans eller byta yrkesspår längre fram i livet. Därför spelar vuxenutbildningen en viktig roll 
för att säkerställa behovet av rätt utbildad arbetskraft i framtiden. Idag saknar en del av 
äldreomsorgens personal utbildning. Genom den statliga satsning som sker på 
kompetensförsörjning kan fler bli utbildade undersköterskor. Vänsterpartiet vill att den 
kommunala vuxenutbildningen i huvudsak ska bedrivas i egen regi och att Vård- och 
äldrenämnden låter den kommunala vuxenutbildningen genomföra valideringsutbildningar 
och kompetenshöjande åtgärder för äldreomsorgens personal. 
 
Utbildad personal och kontinuitet i personalgruppen har stor betydelse för kvalitet och 
säkerhet i äldreomsorgen. Genom att överanställa undersköterskor inom hemtjänst och på 
vård- och omsorgsboenden så finns det personal på plats som känner de äldre och som kan 
täcka upp vid annan personals sjukfrånvaro, härigenom sparar verksamheten in kostnaden för 
vikarier. 2020 gjordes försök med överanställning inom hemtjänsten vilket föll väl ut. Inom 
ramen för det utökade statsbidrag som Borås Stads äldreomsorg erhållit för 2021 föreslår 
Vänsterpartiet därför att överanställning ska tillämpas i samtliga hemtjänstområden och på 
samtliga vård- och omsorgsboenden.  
 
Personalen är äldreomsorgens viktigaste tillgång. För att alla äldre ska få sina behov 
tillgodosedda behöver vi anställa fler inom vård och omsorg och jobbet behöver bli mer 
attraktivt. Eftersom arbetet som undersköterska både kan vara fysiskt och psykiskt 
påfrestande och för att arbetstiden är förlagd till både kvällar och helger menar vi att det 
behövs mer tid för återhämtning mellan arbetspassen. Utvilade medarbetare mår bättre och 
sjuktalen kan minska. Idag betalar många undersköterskor sin egen arbetstidsförkortning 
genom att arbeta deltid och andra lämnar yrket helt. Inom ramen för det statsbidrag som Borås 
Stads äldreomsorg tilldelas 2021 ska försök med arbetstidsförkortning genomföras inom olika 
delar av äldreomsorgen. Personalen ska vara delaktig i vilka modeller för 
arbetstidsförkortning som prövas. Vi vill att erfarna undersköterskor ska finnas kvar i Borås 
Stad, genom att erbjuda goda arbetsvillkor gör vi det möjligt.  
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Våld i nära relationer förekommer också bland äldre, men det är tabubelagt och många, 
framför allt kvinnor, befinner sig på grund av låg pension i ett ekonomiskt beroende till den 
de lever ihop med. Medarbetare i äldreomsorgens olika delar ska ges utbildning om våld i 
nära relationer och ska ha kunskap om var utsatta äldre kan få hjälp. 
 
För att seniorer ska kunna planera sitt boende och kanske lämna en otillgänglig eller för stor 
bostad krävs att byggandet av trygghetsbostäder ökar betydligt de kommande åren. 
Trygghetsbostäder är vanliga hyresrätter men med god fysisk tillgänglighet och med 
möjlighet till social samvaro i gemensamhetsutrymmen. De allmännyttiga bostadsbolagen har 
ett särskilt ansvar att tillsammans med äldreomsorgen planera för nya trygghetsbostäder.  
 
För Vänsterpartiet är det självklart att de skattemedel som går till äldreomsorg ska komma 
just de äldre till del. Därför säger vi nej till privata, vinstdrivna företag i äldreomsorgen. 
Under året ska Vård- och äldrenämnden förbereda för att återta de två boenden, 
Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, som idag drivs på entreprenad, i kommunal regi. 
Vänsterpartiet vill att LOV fortsättningsvis inte tillämpas i Borås. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

● att Vård- och äldrenämnden genomför en översyn av vård- och omsorgsboendenas 
lokaler, så att det finns ytor både inom- och utomhus där äldre kan träffa sina anhöriga 
utan risk för smittspridning.  

● att Vård- och äldrenämnden utreder möjligheten till matlagning på befintliga 
mötesplatser för seniorer för att identifiera eventuella investeringsbehov. 

● att Vård- och äldrenämnden tillämpar överanställning i samtliga hemtjänstområden 
och på samtliga vård- och omsorgsboenden, för att få ökad kontinuitet och minska 
behovet av vikarier. 

● att Vård- och äldrenämnden genomför försök med arbetstidsförkortning. Personalen 
ska vara delaktig i vilka modeller för arbetstidsförkortning som prövas. 

● att medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i nära 
relationer. 

● att Vård- och äldrenämnden förbereder ett återtagande till kommunal regi av de två 
vård- och omsorgsboenden, Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, som idag bedrivs i 
privat regi. 

● att Borås Stad fortsättningsvis inte tillämpar LOV, lagen om valfrihet. 
● att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda för att den 

kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i egen regi. 
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Våld i nära relationer förekommer också bland äldre, men det är tabubelagt och många, 
framför allt kvinnor, befinner sig på grund av låg pension i ett ekonomiskt beroende till den 
de lever ihop med. Medarbetare i äldreomsorgens olika delar ska ges utbildning om våld i 
nära relationer och ska ha kunskap om var utsatta äldre kan få hjälp. 
 
För att seniorer ska kunna planera sitt boende och kanske lämna en otillgänglig eller för stor 
bostad krävs att byggandet av trygghetsbostäder ökar betydligt de kommande åren. 
Trygghetsbostäder är vanliga hyresrätter men med god fysisk tillgänglighet och med 
möjlighet till social samvaro i gemensamhetsutrymmen. De allmännyttiga bostadsbolagen har 
ett särskilt ansvar att tillsammans med äldreomsorgen planera för nya trygghetsbostäder.  
 
För Vänsterpartiet är det självklart att de skattemedel som går till äldreomsorg ska komma 
just de äldre till del. Därför säger vi nej till privata, vinstdrivna företag i äldreomsorgen. 
Under året ska Vård- och äldrenämnden förbereda för att återta de två boenden, 
Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, som idag drivs på entreprenad, i kommunal regi. 
Vänsterpartiet vill att LOV fortsättningsvis inte tillämpas i Borås. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

● att Vård- och äldrenämnden genomför en översyn av vård- och omsorgsboendenas 
lokaler, så att det finns ytor både inom- och utomhus där äldre kan träffa sina anhöriga 
utan risk för smittspridning.  

● att Vård- och äldrenämnden utreder möjligheten till matlagning på befintliga 
mötesplatser för seniorer för att identifiera eventuella investeringsbehov. 

● att Vård- och äldrenämnden tillämpar överanställning i samtliga hemtjänstområden 
och på samtliga vård- och omsorgsboenden, för att få ökad kontinuitet och minska 
behovet av vikarier. 

● att Vård- och äldrenämnden genomför försök med arbetstidsförkortning. Personalen 
ska vara delaktig i vilka modeller för arbetstidsförkortning som prövas. 

● att medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i nära 
relationer. 

● att Vård- och äldrenämnden förbereder ett återtagande till kommunal regi av de två 
vård- och omsorgsboenden, Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, som idag bedrivs i 
privat regi. 

● att Borås Stad fortsättningsvis inte tillämpar LOV, lagen om valfrihet. 
● att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda för att den 

kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i egen regi. 
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Socialtjänst 
 
En generell välfärd och full sysselsättning är viktiga redskap för att motverka ekonomiska och 
sociala klyftor. Ibland behövs särskilda insatser när du hamnar i en utsatt position, det är en 
fråga om solidaritet att den som behöver hjälp också ska få en ny chans. Socialt arbete i Borås 
ska vara stödjande, förebyggande och uppsökande. 
 
Barnfattigdom är en realitet för alltför många barn. Den viktigaste åtgärden för att barn ska 
slippa växa upp under knappa förhållanden är en aktiv arbetsmarknadspolitik, men för de 
barnfamiljer som får försörjningsstöd ska barnens villkor och möjlighet till exempelvis 
fritidsaktiviteter särskilt beaktas. Utöver vikten av att bekämpa arbetslösheten är det också 
grundläggande för ett jämlikt samhälle att säkerställa rätten till försörjningsstöd för den som 
inte har någon annan inkomst. För många har corona-pandemin inneburit sämre ekonomi på 
grund av till exempel varsel eller arbetslöshet. Budget- och skuldrådgivarna erbjuder 
kostnadsfri hjälp till boråsare som hamnat i ekonomiska svårigheter, tillsammans med 
konsumentvägledarna som ger råd inför och efter köp, utgör de en betydelsefull insats för den 
enskilde. Möjligheten att informera gymnasieungdomar om exempelvis vad det innebär att 
teckna avtal eller ta sms-lån är också ett viktigt förebyggande arbete för 
konsumentrådgivarna. Vänsterpartiet tillför därför Miljö- och konsumentnämnden 400 tkr för 
att förstärka konsumentrådgivningen samt budget- och skuldrådgivningen.  
 
Både Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har under 2020 
uppvisat stora underskott. Vänsterpartiets uppfattning är att dessa underskott till stora delar är 
strukturella och beror på att nämnderna inte har tillförts tillräckliga resurser till verksamheten. 
Vänsterpartiet välkomnar därför de satsningar på dessa nämnder som görs i 
Kommunstyrelsens budget. För att undvika att de strukturella underskotten växer vill 
Vänsterpartiet därutöver utreda hur ett system med volymkompensation till dessa nämnder 
skulle kunna utformas. Detta uppdrag föreslås läggas på Kommunstyrelsen. 
 
Kunskapen om våld i nära relationer liksom om prostitution och trafficking behöver öka. För 
att komma till rätta med utsatthet för olika former av sexualiserat våld och hedersrelaterat 
våld vill vi att ett brett och systematiskt kunskapshöjande arbete för alla anställda och 
förtroendevalda i Borås Stad genomförs. Det handlar om att varje boråsare ska veta att 
kunskapen finns i kommunen och att du därmed ska mötas av ett gott och icke-dömande 
bemötande när du söker hjälp. För att motverka mäns våld mot kvinnor är samverkan med 
Kvinno- och tjejjouren samt Utväg viktigt. Det är också verksamheter som Borås Stad fortsatt 
ska stödja och samverka med.  
 
För att utveckla arbetet mot våld i nära relationer ska Huskurage införas. Huskurage är ett 
initiativ startat av en ideell förening i syfte att förhindra våld i nära relationer som sker i 
hemmet. Huskurage ger grannar ett verktyg att agera genom en policy som säger att vi som 
grannar inte tänker ignorera om vi känner oro för att någon far illa. Genom samverkan mellan 
Relationsvåldsenheten och kommunens bostadsbolag kan breda grupper av boråsare nås i ett 
våldsförebyggande arbete. 
 
Corona-pandemin har inte bara fått medicinska konsekvenser. Social distansering och 
isolering har befarats kunna leda till exempelvis ökad psykisk ohälsa och våld i nära 
relationer. För att kunna vidta åtgärder för att möta de sociala konsekvenserna av pandemin 
behövs en lokal kartläggning. Pandemins sociala konsekvenser måste sedan mötas med 
politiska reformer som motverkar dessa negativa effekter. 
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Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet som en 
lösning. Kriminaliteten utnyttjar och trycker ned människor särskilt i arbetarområden. Vi vill 
ge alla barn en uppväxt som ger dem möjligheter i livet, från förskolan, till skolan och det 
första jobbet. För den som på allvar vill minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett 
rättvist samhälle. Många av de som befinner sig i organiserad brottslighet har försökt att 
lämna det kriminella livet och uppger att det här inte är ett liv de vill leva. Den dagen en 
person beslutar sig för att avsluta sin kriminella livsstil ska hjälpen ges på en gång. Därför ska 
en kommunal avhopparverksamhet starta under 2021. I Borås ska kommunens samarbete med 
Krami fortsätta, för att den som vill lämna kriminalitet och missbruk bakom sig ska ges 
möjlighet till praktik och anställning.  
 
Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

 att Kommunstyrelsen uppdras utreda hur ett system med volymkompensation för 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden kan utformas. 

 att en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att 
lämna kriminella miljöer inrättas 2021. 

 att modellen Huskurage införs.  
 att de sociala konsekvenserna av pandemin covid-19 utreds.  
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Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet som en 
lösning. Kriminaliteten utnyttjar och trycker ned människor särskilt i arbetarområden. Vi vill 
ge alla barn en uppväxt som ger dem möjligheter i livet, från förskolan, till skolan och det 
första jobbet. För den som på allvar vill minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett 
rättvist samhälle. Många av de som befinner sig i organiserad brottslighet har försökt att 
lämna det kriminella livet och uppger att det här inte är ett liv de vill leva. Den dagen en 
person beslutar sig för att avsluta sin kriminella livsstil ska hjälpen ges på en gång. Därför ska 
en kommunal avhopparverksamhet starta under 2021. I Borås ska kommunens samarbete med 
Krami fortsätta, för att den som vill lämna kriminalitet och missbruk bakom sig ska ges 
möjlighet till praktik och anställning.  
 
Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

 att Kommunstyrelsen uppdras utreda hur ett system med volymkompensation för 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden kan utformas. 

 att en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att 
lämna kriminella miljöer inrättas 2021. 

 att modellen Huskurage införs.  
 att de sociala konsekvenserna av pandemin covid-19 utreds.  
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Funktionshinderverksamhet 
 
Vänsterpartiets grundläggande tanke är att alla människor är jämlika, har rätt till sina liv, sin 
personlighet och till integritet. Arbete för tillgänglighet och delaktighet handlar i grund och 
botten om att respektera de mänskliga rättigheterna. Tillgänglighet handlar både om den 
fysiska miljön och om tillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Stödet 
till funktionshinderföreningarna är viktigt för rätten till en meningsfull fritid. 
 
Öppna mötesplatser för personer inom LSS och socialpsykiatri spelar en viktig roll i att bryta 
ensamhet och isolering. Vänsterpartiet tillför Sociala omsorgsnämnden medel för att bibehålla 
sina öppna mötesplatser. Vi ger också nämnden i uppdrag att utreda behovet av en öppen 
mötesplats för personer inom LSS med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
Personer inom LSS och socialpsykiatrin arbetar ofta inom kommunens ”daglig verksamhet”. 
Vänsterpartiet vill att samma personalförmåner gäller för den som har daglig verksamhet i 
Borås Stad som för den som har en anställning. Dagersättningen ska räknas upp varje 
mandatperiod. 
 
Personlig assistans är en frihetsreform som ska ge den enskilde som har en 
funktionsnedsättning stöd att leva ett gott liv. Genom att staten inte längre tar lika stort ansvar 
för personlig assistans krävs att kommunen tar större ansvar för att den enskilde får sina 
rättigheter tillgodosedda.  
  
Det behöver byggas flera nya boenden under kommande mandatperiod. Vi vill driva alla LSS-
boenden i kommunal regi. Privata vinstdrivna entreprenörer slår sönder kontinuiteten i 
verksamheten. För många boende inom LSS är det speciellt viktigt med kontinuitet i 
relationerna, deras medboende och personalen blir som en del av deras familj. Livskvaliteten 
för de boende försämras när långvariga relationer bryts på grund av nya upphandlingar av 
verksamheten och vinstjakten leder till allt för låg bemanning vilket drabbar de boende. 
 
Vi vill ge berörd personal, inom bland annat skolan och socialtjänsten, ökade kunskaper om 
olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar. 
 
Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

● att Sociala omsorgsnämnden utreder behovet av en öppen mötesplats för personer 
inom LSS med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

● att Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i kommunal regi av de boenden 
inom LSS och socialpsykiatrin som idag drivs i privat regi. 

● att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 
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Kultur och fritid 
 
Tillgång till kultur är ingen lyx, det handlar om att tillgodose grundläggande mänskliga 
behov. För Vänsterpartiet är kulturen en del av välfärden och den ska finnas till för alla, inte 
bara för den som har en tjock plånbok. Biblioteken fyller en särskilt viktig roll när det gäller 
att ge alla boråsare tillgång till information. Under mandatperioden har Vänsterpartiet varit 
pådrivande för att införa Mer-öppet på biblioteken i serviceorter. Detta finns idag i Dalsjöfors 
och Fristad. Vi välkomnar förslaget i Kommunstyrelsens budget om ge Kulturnämnden i 
uppdrag att ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek ska bli Mer-
öppna bibliotek. Det är också bra att biblioteken i serviceorterna ska prioriteras. Samtidigt 
anser Vänsterpartiet att beslut om att införa Mer-öppet på biblioteken i serviceorterna inte 
behöver invänta en utredning från Kulturnämnden. Vänsterpartiets mål är att det i samtliga 
serviceorter ska införas Mer-öppet bibliotek under mandatperioden. Därför föreslår vi att detta 
införs på biblioteken i Sandared och Viskafors och tillskjuter medel för detta i 
investeringsbudgeten.  
 
För att elever på alla Borås Stads skolor ska kunna ta del av stadens rika kulturutbud vill 
Vänsterpartiet utreda införandet av en Barnens kulturbuss. Denna ska ge möjlighet till alla 
skolor, även landsbygdsskolor med skral tillgång till kollektivtrafik, att ta sig till och från 
kulturaktiviteter. Den kommunala kulturskolan är av stor betydelse för alla barns möjlighet att 
utöva olika former av kultur. Genom filialverksamhet ute på olika stadsdelar och två 
inledande avgiftsfria år når verksamheten många barn, under mandatperioden vill vi ta steg 
mot att kulturskolan blir helt avgiftsfri och hur ett sådant införande kan gå till ska 
Kulturnämnden utreda. 
 
Under 2020 har Kulturnämnden utrett tillgången till musikscener i Borås. Utredningen har 
kommit fram till att det saknas tillräckliga alternativ för detta. Vänsterpartiet föreslår därför 
ett förstudieprojekt om att skapa en scen för populär- och rockmusik.  
 
Rätten till en bra fritid ska inte bero på hur mycket pengar du har eller var i kommunen du 
bor, att alla har tillgång till meningsfull fritid är en folkhälsofråga. För Vänsterpartiet är det 
självklart att jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet är ledord för kommunens 
fritidssatsningar. Norrbyhuset och Hässlehus är två goda exempel på samverkan mellan 
kultur- och fritidsverksamhet samt öppna mötesplatser. I samband med kommunfullmäktiges 
beslut om budget för 2020 bifölls Vänsterpartiets förslag om att utreda en mötesplats på Göta. 
Under året har denna utredning genomförts av Fritids- och folkhälsonämnden. Utredningen 
förespråkar att en mötesplats placeras på stadsdelen Göta och beskriver hur en mötesplats kan 
vara en viktig motor i arbetet med att skapa en mer levande stadsdel. Vänsterpartiet föreslår 
nu att arbetet går vidare genom att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att starta en 
mötesplats på Göta. För detta skjuter vi till 1 000 tkr till Fritids- och folkhälsonämndens ram. 
 
Tillgången till naturupplevelser genom utbyggnad av olika typer av spår och leder ska 
fortsätta, både på våra olika stadsdelar och i serviceorterna, men självklart med hänsyn till 
viktiga naturvärden. Lekplatser ska finnas i alla områden, det ska finnas lekredskap som är 
anpassade till barn oavsett funktionsnedsättning. När kommunen bygger aktivitetsplatser ska 
det finnas ett tydligt genusperspektiv så att de lockar både tjejer och killar, och gärna 
uppmuntra till aktiviteter för olika åldrar. 
 
Föreningslivet har stor betydelse för samhället och är på många sätt en praktisk skola i hur 
demokrati fungerar. Nio av tio barn är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. 
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Kultur och fritid 
 
Tillgång till kultur är ingen lyx, det handlar om att tillgodose grundläggande mänskliga 
behov. För Vänsterpartiet är kulturen en del av välfärden och den ska finnas till för alla, inte 
bara för den som har en tjock plånbok. Biblioteken fyller en särskilt viktig roll när det gäller 
att ge alla boråsare tillgång till information. Under mandatperioden har Vänsterpartiet varit 
pådrivande för att införa Mer-öppet på biblioteken i serviceorter. Detta finns idag i Dalsjöfors 
och Fristad. Vi välkomnar förslaget i Kommunstyrelsens budget om ge Kulturnämnden i 
uppdrag att ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek ska bli Mer-
öppna bibliotek. Det är också bra att biblioteken i serviceorterna ska prioriteras. Samtidigt 
anser Vänsterpartiet att beslut om att införa Mer-öppet på biblioteken i serviceorterna inte 
behöver invänta en utredning från Kulturnämnden. Vänsterpartiets mål är att det i samtliga 
serviceorter ska införas Mer-öppet bibliotek under mandatperioden. Därför föreslår vi att detta 
införs på biblioteken i Sandared och Viskafors och tillskjuter medel för detta i 
investeringsbudgeten.  
 
För att elever på alla Borås Stads skolor ska kunna ta del av stadens rika kulturutbud vill 
Vänsterpartiet utreda införandet av en Barnens kulturbuss. Denna ska ge möjlighet till alla 
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kommit fram till att det saknas tillräckliga alternativ för detta. Vänsterpartiet föreslår därför 
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Mot denna bakgrund är det viktigt att föreningslivet präglas av allas lika värde och rättigheter 
att delta. Kommunen ska erbjuda föreningslivet stöd i sitt jämställdhetsarbete och kommunala 
bidrag ska uppmuntra att flickor och pojkar får ta lika stort utrymme i verksamheten. Fritids- 
och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda införandet av ett jämställdhetsindex för 
kommunens fritidsutbud, vilket kan omfatta såväl öppen ungdomsverksamhet som 
anläggningar och föreningsliv. Idrottsskolan ger barn möjlighet att med föräldrar som ledare 
pröva olika idrottsaktiviteter. För att främja folkhälsan och skapa möjligheter för 
idrottsutövande också inom områden där föreningsdeltagandet är lågt vill Vänsterpartiet även 
att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att i samverkan med föreningslivet 
genomföra idrottsskolor i socialt utsatta områden. 
 
Borås är en breddidrottskommun och vi vill fortsätta bygga ut idrottsanläggningar i olika delar 
av kommunen. Vi ser fram emot att visionen om Bodavallen som ett allaktivitetsområde på 
Hässleholmen med åretruntaktiviteter som skridskoåkning, bad, hinderbanor och ett nytt 
allaktivitetshus samt en fullstor idrottshall ska förverkligas. Möjligheten att anlägga en 
bassäng på området ska undersökas, då en sådan skulle kunna bidra till att öka 
simkunnigheten i området. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

 att Mer-öppet bibliotek införs i Sandared och Viskafors, för detta ändamål tillförs 
investeringsbudgeten 600 tkr. 

 att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda Barnens kulturbuss. 
 att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett införande av avgiftsfri kulturskola 

kan förverkligas i Borås. 
 att Kulturnämnden ges uppdrag att genomföra ett förstudieprojekt om hur fler scener 

för populär- och rockmusik kan skapas i Borås. 
 att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda hur ett jämställdhetsindex 

för fritidsaktiviteter i Borås kan utformas. 
  att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att starta idrottsskolor i socialt utsatta 

områden. 
 att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en 

utomhusbassäng på Bodavallen. 
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Miljö och trafik 
 
Klimatkrisen utgör en akut utmaning. Vårt sätt att leva behöver förändras för att framtida 
generationer ska ha samma möjligheter till ett gott liv som vi har idag. För att 
klimatomställningen ska bli verkligheten måste takten öka. Det räcker inte längre med vackra 
ord och fina handlingsplaner – nu är det handling som krävs. Sverige ska vara ett 
föregångsland i den globala omställningen till ekologisk hållbarhet – och i Sverige ska Borås 
vara i framkant. Vänsterpartiet är klimatpartiet i Borås. Det är vi som har de politiska förslag 
som kan ta oss närmare koldioxidbudgetens målsättning om att Borås Stad ska göra sin del för 
att Parisavtalet ska kunna uppnås. I vårt budgetförslag spelar klimatpolitiken en avgörande 
roll. 

Omställningen från fossil till förnyelsebar energi måste intensifieras. Vänsterpartiet tycker det 
är bra att staden vid byggnation av nya lokaler utreder om det är lämpligt att bygga solceller 
på den aktuella byggnaden. Samtidigt har kommunen ett stort befintligt bestånd av fastigheter 
där också solceller kan vara lämpliga. Vänsterpartiet har tidigare drivit på för att 
Lokalförsörjningsnämnden ska utreda vilka av dessa byggnader där det kan vara aktuellt att 
installera solceller. Nu går vi vidare och föreslår att anslagen i investeringsbudgeten till 
utbyggnationen av solceller fördubblas, genom att investeringarna i solceller ökar med 3 000 
tkr i investeringsbudgeten. 

Persontransporter är en betydande källa till utsläppen av växthusgaser. För att omställningen 
till ett hållbart samhälle ska bli verklighet behöver våra transportmönster förändras. Bilen 
behöver stå tillbaka för klimatsmarta alternativ. För att göra dessa alternativ – till exempel 
kollektivtrafik och cykel – mer attraktiva och för att öka framkomligheten i stadens centrala 
delar föreslår Vänsterpartiet att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka gator i 
stadskärnan som kan göras bilfria. Vi vill därtill öka investeringarna och reinvesteringarna i 
cykelbanor och föreslår att denna post i investeringsbudgeten ökar med 2 000 tkr. Vi vill att 
cykelbanor till skolor och fritidsgårdar prioriteras. Därtill föreslår vi att infrastruktur för 
cykling till och från stora arbetsplatser i kommunen prioriteras. Detta för att lättare kunna 
ersätta arbetsresor med bil med cykeltransporter. 

I kommunens regi sker många transporter, inom till exempel hemtjänsten används personbilar 
för att personalen ska kunna förflytta sig mellan brukarna. Vänsterpartiet vill att en större 
andel av dessa resor sker med elbilar. Vi välkomnar de satsningar på laddinfrastruktur som 
finns i Kommunstyrelsens investeringsbudget och föreslår att dessa ökar med 2 000 tkr.  
 
I Borås reser idag ålderspensionärer gratis med buss under vissa tider och detsamma gäller 
färdtjänstresenärer de dagar deras hälsa så tillåter. Den totala kostnaden för deras 
färdtjänstresor per månad är aldrig större än för ett månadskort i kollektivtrafiken. Dessa goda 
villkor ska bibehållas och färdtjänsten bör köras i egen regi av chaufförer med kunskap om 
målgruppens behov. 
 
Vad vi har på tallriken påverkar utsläppen av koldioxid i högre utsträckning än vad många 
tror. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat dramatiskt. Jämfört med för femtio år sedan äter 
varje svensk 70 procent mer kött (Naturvårdsverket). För att nå utsläppsmålen måste våra 
matvanor förändras. Vänsterpartiet föreslår därför att samtliga nämnder som har 
tillagningskök ges i uppdrag att öka andelen växtbaserad mat. Fram till 2025 vill vi att 
köttkonsumtionen i Borås Stads verksamheter ska ha minskat med 25 procent. 
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Förutom att minska utsläppen av koldioxid behöver vi också minska mängden koldioxid som 
redan finns i atmosfären. Vänsterpartiet föreslår därför att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
ta fram en utredning om hur Borås Stad kan arbeta med koldioxidlagring. I tillägg till detta 
vill vi också att man belyser hur fler koldioxidsänkor kan skapas – till exempel genom en 
biokolanläggning, vegetation som binder koldioxid och genom att återväta gamla våtmarker. 
 
Under 2019 antog Borås Stad en koldioxidbudget med syfte att tydliggöra de utmaningar som 
staden behöver ta sig an för att vi ska kunna bidra till att målen i Parisavtalet uppnås. 
Vänsterpartiet välkomnade koldioxidbudgeten. Samtidigt får koldioxidbudgeten inte bli ett i 
raden av policydokument som staden tar fram. Klimatomställningen är alltför viktig för att det 
ska kunna tillåtas. I koldioxidbudgeten formuleras målsättningen att stadens utsläpp ska 
minska med 16 procent varje år. För att öka takten i arbetet med att uppnå koldioxidbudgetens 
målsättningar föreslår vi därför att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen återkomma till 
Kommunfullmäktige med en redovisning av hur stadens arbete med klimatomställningen har 
fortskridit. Aktuell Hållbarhet rankar Sveriges kommuner utifrån vilka som har mest 
framgångsrikt miljöarbete. För 2020 hamnade Borås på plats 23. Även om det är en markant 
förbättring från 2019, då staden var på plats 37, är det inte tillräckligt. Vänsterpartiet vill att 
Borås Stad ska vara Sveriges miljöbästa kommun. Precis som Borås Stads budget innehåller 
nyckeltal som visar stadens omdöme i när det gäller företagsklimat och näringslivsklimat 
föreslår Vänsterpartiet att kommunfullmäktiges indikatorer ska visa Borås Stads placering i 
Aktuell Hållbarhets kommunrankning. Målvärdet för 2021 ska vara 15 och för 2025 ska 
målvärdet vara 1. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

 att tillföra Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 3 000 tkr i investeringsbudgeten för 
att öka investeringarna i solenergi. 

 att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda vilka gator i stadskärnan som kan göras 
bilfria. 

 att tillföra Tekniska nämnden ytterligare 2 000 tkr i investeringsbudgeten för att öka 
investeringarna och reinvesteringarna i cykelbanor. 

 att i arbetet med nya cykelvägar prioritera sådana till fritidsgårdar, skolor och större 
arbetsplatser i kommunen. 

 att tillföra Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 2 000 tkr i investeringsbudgeten för 
att öka investeringarna i laddinfrastruktur i kommunens egen verksamhet. 

 att samtliga nämnder med tillagningskök ges i uppdrag att öka andelen växtbaserad 
kost med målsättningen att köttkonsumtionen ska minska med 25 procent fram till 
2025. 

 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan arbeta med 
koldioxidlagring och hur fler koldioxidsänkor kan skapas. 

 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen återkomma till Kommunfullmäktige 
med en redovisning av hur stadens arbete för att nå koldioxidbudgetens målsättningar 
har fortskridit. 

 att Kommunfullmäktiges indikatorer kompletteras med en indikator, med målvärdet 
15 för 2021 och 1 för 2025, som visar Borås Stads placering i Aktuell Hållbarhets 
rankning av bästa miljökommuner. 

 att Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan köras i egen regi. 
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Bostäder och samhällsbyggnad 
  
För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara och 
beroende av hur mycket pengar du har i plånboken. När nya bostäder planeras ska de bidra till 
en jämlik, socialt och ekologiskt hållbar stad. Det råder betydande bostadsbrist i kommunen. 
Idag är det många som inte kan flytta hemifrån eller skaffa större lägenhet när familjen växer. 
Personer som vill flytta till Borås för att arbeta kan ha svårt att hitta en bostad. Äldre personer 
som vill sälja sitt hus har svårt att hitta lägenhet med rimlig hyra. Detsamma gäller för särskilt 
utsatta grupper i samhället.  
  
För att komma till rätta med bostadsbristen krävs att produktionen ökar och att vi bygger 
hyresrätter som folk har råd att bo i. Det är också viktigt att processen från planarbete till 
bygglov förbättras och effektiviseras för att korta ledtider samt öka produktionen av bostäder. 
Vi vill se att det nationella investeringsstödet nyttjas och kopplas till hyresnivån. Inför valet 
presenterade Vänsterpartiet en ny nationell modell för hyressättningen i allmännyttans 
nyproducerade bostäder. Förslaget är inspirerat av det framgångsrika arbetet i Örebro 
kommun med att hålla nere hyrorna i nyproduktionen. I korthet går det ut på att hyrorna 
baseras på låneräntan istället för på kalkylräntan, som hyrorna normalt sätts utifrån. Dessa 
hyror gäller sedan under tio år för att sedan omförhandlas och innebär att hyran för en 
nyproducerad lägenhet blir 30 procent lägre. 
  
Vänsterpartiet vill även att kommunen aktivt medverkar till förmånligare markpriser för mark 
som bebyggs med hyresrätter. Detta kan exempelvis ske via differentierade markpriser för 
hyres- respektive bostadsrätter. Detaljplaner med hyresrätter som upplåtelseform ska ges 
högsta prioritet. Det behövs bostäder med rimliga hyror, vid markanvisning ska hyresnivån 
vara en avgörande faktor för vem som får bygga. De kommunala bostadsbolagen ska ges 
förutsättningar för att kunna tillhandahålla bra bostäder, att ta ansvar för nyproduktion av 
hyresrätter, samt att även fortsättningsvis ha ett socialt perspektiv och ansvar för 
allmännyttans bostadsbestånd. 
  
Bostadspolitiken är även ett viktigt instrument i integrationsarbetet. Vi vill motverka 
segregation genom att arbeta för att alla nyplanerade bostadsområden ska innehålla blandade 
upplåtelseformer, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. I riktlinjerna för bostadsbyggandet 
ska integration och social hållbarhet ha en framträdande roll. Allmännyttan ska tillhandahålla 
lägenheter till särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor. 
 
Utsläppen från byggnation och infrastruktur är svårberäknade men beskrivs i 
koldioxidbudgeten som den främsta källan till koldioxidutsläpp från stadens egna 
verksamheter. Detta har Vänsterpartiet tagit fasta på. Vi vill därför att 
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att göra 
byggnationen i staden klimatsmart. 
 
Den nya stadsdelen som ska växa fram på Gässlösa skapar förutsättningar för att bryta ny 
mark i stadens arbete för klimatomställning. Vänsterpartiet vill att Gässlösa blir en fossilfri 
stadsdel. Detta kräver en medvetenhet om hur stadsdelen byggs. Viktiga frågor som behöver 
beaktas är till exempel materialval i byggnader, förutsättningar för solceller och 
kommunikationer till och från övriga staden. 

Vänsterpartiet vill öppna upp för möjligheten för Servicekontoret att göra mark- och 
entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad. Inom Servicekontoret finns mycket 
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Utsläppen från byggnation och infrastruktur är svårberäknade men beskrivs i 
koldioxidbudgeten som den främsta källan till koldioxidutsläpp från stadens egna 
verksamheter. Detta har Vänsterpartiet tagit fasta på. Vi vill därför att 
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att göra 
byggnationen i staden klimatsmart. 
 
Den nya stadsdelen som ska växa fram på Gässlösa skapar förutsättningar för att bryta ny 
mark i stadens arbete för klimatomställning. Vänsterpartiet vill att Gässlösa blir en fossilfri 
stadsdel. Detta kräver en medvetenhet om hur stadsdelen byggs. Viktiga frågor som behöver 
beaktas är till exempel materialval i byggnader, förutsättningar för solceller och 
kommunikationer till och från övriga staden. 

Vänsterpartiet vill öppna upp för möjligheten för Servicekontoret att göra mark- och 
entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad. Inom Servicekontoret finns mycket 
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kompetens och erfarenhet som bör komma fler till del. Med anledning av detta kvarstår det 
föreslagna avkastningskravet på Servicekontoret som finns i Kommunstyrelsens 
budgetförslag. 
  
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  

● att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostadsbolagen: 
”Hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på låneräntan istället för på 
kalkylräntan”. 

● att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostadsbolagen: 
”Använda de statliga investeringsstöden för att hålla hyreskostnaderna nere vid 
produktion av nya bostäder”. 

● att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid markanvisning låta den planerade 
hyresnivån vara en avgörande faktor för vem som får bygga. 

● att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att prioritera detaljplaneärenden som 
innebär att fler hyresrätter kan byggas. 

● att vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på mark avsedd för 
att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att bygga bostadsrätter, 
detsamma bör gälla för tomträttsavgifter. 

● att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid framtagande av nya detaljplaner 
eftersträva en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer för att motverka 
bostadssegregationen. 

● att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram en handlingsplan för klimatsmart 
byggnation. 

● att den nya stadsdelen Gässlösa byggs som en fossilfri stadsdel. 
● att det ska öppnas möjlighet för Servicenämnden att genomföra mark- och 

entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad. 
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Egen organisation 
 
Det behövs ett feministiskt perspektiv på alla politikområden. Fortfarande är män som grupp 
överordnade kvinnor som grupp och redan som barn uppfostras flickor och pojkar att ta olika 
mycket plats i samhället. Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd i Borås 
Stads budget. För Vänsterpartiet handlar feministisk politik både om ekonomisk jämlikhet 
mellan kvinnor och män och om rätten att bestämma över sin kropp. Kvinnor tjänar idag 
mindre än män i Sverige. Dels handlar det om att kvinnor och män som har samma yrke 
värdesätts olika, men framför allt handlar det om att kvinnodominerade yrkesgrupper 
värdesätts lägre än mansdominerade. Vänsterpartiet vill ha lika lön för likvärdigt arbete och 
arbetet för jämställda löner och arbetsvillkor ska prioriteras av Borås Stad. Det ska råda 
nolltolerans mot sexuella trakasserier och ofredanden på våra arbetsplatser, chefer och 
arbetsledare ska ges fortbildning på området. 
 
Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger sina medarbetare goda arbetsvillkor. 
Alla, både kvinnor och män, som behöver arbetskläder för att kunna utföra sitt jobb ska även 
fortsättningsvis ha rätt till det, vi vill dessutom att arbetsskor ska erbjudas för de yrkesgrupper 
som idag har arbetskläder. 
 
I Borås Stad ska ingen sorteras bort från en anställningsintervju på grund av sitt ursprung eller 
kön. Vänsterpartiet vill därför att försök med avidentifierade ansökningshandlingar görs för 
att säkerställa att det är kompetens som avgör vem som kallas på anställningsintervju. 
Vänsterpartiet ser med oro på en tilltagande normalisering av rasism i samhället. Borås Stads 
medarbetare speglar stadens mångfald, vilket tyvärr innebär att en del av dem utsätts för 
rasism på arbetet. Chefer och arbetsledare behöver uppmärksammas på detta och ge 
medarbetare stöd om de utsätts för rasism av kollegor eller kommuninvånare. 
 
Flera nämnder har gjort bedömningen att införandet av den gemensamma 
distributionscentralen har inneburit ökade kostnader för livsmedel. Vänsterpartiet ser 
distributionscentralen som ett viktigt instrument för att minska lastbilstransporterna och öka 
trafiksäkerheten vid exempelvis skolor. Det är dock problematiskt när verksamheternas 
resurser låses till kostnader som inte går att påverka. Vänsterpartiet anser att de merkostnader 
som distributionscentralen har medfört borde belasta kommunstyrelsen, under vilken 
avdelningen Koncerninköp ligger. Därför föreslår vi ett utredningsuppdrag till 
kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder utreda de merkostnader som 
distributionscentralen har medfört, med ambitionen att dessa ska hanteras centralt. 
 
När Borås växer ökar behovet av nya lokaler för exempelvis förskola, skola och LSS-
boenden. Nya lokaler innebär ökade hyreskostnader vilket kan innebära minskade resurser till 
personal, även om Kommunfullmäktige ökar det totala anslaget till en nämnd. Genom att 
skilja hyreskostnader från övriga verksamhetskostnader kan Kommunfullmäktige utöva 
tydligare ekonomisk styrning över vilka resurser som ska gå till lokaler. Vänsterpartiet 
föreslår därför att anslagsfinansiering av lokalhyror utreds.  
 
Under pandemin covid-19 blottlades att många kommuner och regioner saknade beredskap 
för att hantera ett större behov av skyddsutrustning och desinfektionsmedel. Detta innebar ett 
arbetsmiljöproblem inte minst inom vård och omsorg. För att säkerställa beredskap för olika 
typer av kriser ska Servicenämnden ges i uppdrag att inrätta ett beredskapslager. 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

 B 3207

19 
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Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger sina medarbetare goda arbetsvillkor. 
Alla, både kvinnor och män, som behöver arbetskläder för att kunna utföra sitt jobb ska även 
fortsättningsvis ha rätt till det, vi vill dessutom att arbetsskor ska erbjudas för de yrkesgrupper 
som idag har arbetskläder. 
 
I Borås Stad ska ingen sorteras bort från en anställningsintervju på grund av sitt ursprung eller 
kön. Vänsterpartiet vill därför att försök med avidentifierade ansökningshandlingar görs för 
att säkerställa att det är kompetens som avgör vem som kallas på anställningsintervju. 
Vänsterpartiet ser med oro på en tilltagande normalisering av rasism i samhället. Borås Stads 
medarbetare speglar stadens mångfald, vilket tyvärr innebär att en del av dem utsätts för 
rasism på arbetet. Chefer och arbetsledare behöver uppmärksammas på detta och ge 
medarbetare stöd om de utsätts för rasism av kollegor eller kommuninvånare. 
 
Flera nämnder har gjort bedömningen att införandet av den gemensamma 
distributionscentralen har inneburit ökade kostnader för livsmedel. Vänsterpartiet ser 
distributionscentralen som ett viktigt instrument för att minska lastbilstransporterna och öka 
trafiksäkerheten vid exempelvis skolor. Det är dock problematiskt när verksamheternas 
resurser låses till kostnader som inte går att påverka. Vänsterpartiet anser att de merkostnader 
som distributionscentralen har medfört borde belasta kommunstyrelsen, under vilken 
avdelningen Koncerninköp ligger. Därför föreslår vi ett utredningsuppdrag till 
kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder utreda de merkostnader som 
distributionscentralen har medfört, med ambitionen att dessa ska hanteras centralt. 
 
När Borås växer ökar behovet av nya lokaler för exempelvis förskola, skola och LSS-
boenden. Nya lokaler innebär ökade hyreskostnader vilket kan innebära minskade resurser till 
personal, även om Kommunfullmäktige ökar det totala anslaget till en nämnd. Genom att 
skilja hyreskostnader från övriga verksamhetskostnader kan Kommunfullmäktige utöva 
tydligare ekonomisk styrning över vilka resurser som ska gå till lokaler. Vänsterpartiet 
föreslår därför att anslagsfinansiering av lokalhyror utreds.  
 
Under pandemin covid-19 blottlades att många kommuner och regioner saknade beredskap 
för att hantera ett större behov av skyddsutrustning och desinfektionsmedel. Detta innebar ett 
arbetsmiljöproblem inte minst inom vård och omsorg. För att säkerställa beredskap för olika 
typer av kriser ska Servicenämnden ges i uppdrag att inrätta ett beredskapslager. 
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Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

● att jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd i Borås Stads budget. 
● att arbetsskor erbjuds de personalgrupper som idag endast erbjuds arbetskläder. 
● att försök med avidentifierade ansökningshandlingar görs. 
● att Servicenämnden uppdras inrätta ett lokalt beredskapslager. 
● att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda de 

merkostnader som distributionscentralen har medfört med ambitionen att dessa ska 
hanteras centralt. 

● att anslagsfinansiering av lokalhyror utreds. 
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Sammanfattning av Vänsterpartiets yrkanden under 
respektive målområde 
 
Ekonomiska ramar: 

 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda omfattningen av och konsekvenserna av 
s.k. dolda effektiviseringar. 

 att flytta 3 200 tkr från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram (2 000 tkr) och 
från Kommunstyrelsens ram för stadsledningskansliet (1 200 tkr) till 
Grundskolenämndens ram. 

 att flytta 3 900 tkr från Tekniska nämndens (2 000 tkr) och Fritids- och 
folkhälsonämndens (600 tkr) ramar samt från Kommunstyrelsens ram för 
stadsledningskansliet (1 300 tkr) till Förskolenämndens ram. 

 att flytta 400 tkr från Fritids- och folkhälsonämndens ram till Miljö- och 
konsumentnämndens ram för att anställa en ytterligare konsument- och/eller budget- 
och skuldrådgivare. 

 att flytta 1 000 tkr från Samhällsbyggnadsnämndens ram till Sociala 
omsorgsförvaltningens ram för att bibehålla öppna mötesplatser för personer inom 
LSS och socialpsykiatri samt för att personalförmåner ska gälla personer inom daglig 
verksamhet. 

 att flytta 1 000 tkr från Samhällsbyggnadsnämndens ram till Fritids- och 
folkhälsonämndens ram för att starta Mötesplats Göta. 

 
 
Kommunstyrelsen: 

 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda omfattningen och konsekvenserna av 
s.k. dolda effektiviseringar och att dessa analyseras och utvärderas. 

 att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda vilka gator i stadskärnan som kan göras 
bilfria. 

 att samtliga nämnder med tillagningskök ges i uppdrag att öka andelen växtbaserad 
kost med målsättningen att köttkonsumtionen ska minska med 25 procent fram till 
2025. 

 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan arbeta med 
koldioxidlagring och hur fler koldioxidsänkor kan skapas. 

 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen återkomma till Kommunfullmäktige 
med en redovisning av hur stadens arbete för att nå koldioxidbudgetens målsättningar 
har fortskridit. 

 att Kommunfullmäktiges indikatorer kompletteras med en indikator, med målvärdet 
15 för 2021 och 1 för 2025, som visar Borås Stads placering i Aktuell Hållbarhets 
rankning av bästa miljökommuner. 

 att Kommunstyrelsen uppdras utreda hur ett system med volymkompensation för 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden kan utformas. 

 att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostadsbolagen: 
”Hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på låneräntan istället för på 
kalkylräntan”. 
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Kommunstyrelsen: 

 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda omfattningen och konsekvenserna av 
s.k. dolda effektiviseringar och att dessa analyseras och utvärderas. 

 att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda vilka gator i stadskärnan som kan göras 
bilfria. 

 att samtliga nämnder med tillagningskök ges i uppdrag att öka andelen växtbaserad 
kost med målsättningen att köttkonsumtionen ska minska med 25 procent fram till 
2025. 

 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan arbeta med 
koldioxidlagring och hur fler koldioxidsänkor kan skapas. 
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kalkylräntan”. 
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 att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostadsbolagen: 
”Använda de statliga investeringsstöden för att hålla hyreskostnaderna nere vid 
produktion av nya bostäder”. 

 att jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd i Borås Stads budget. 
 att arbetsskor erbjuds de personalgrupper som idag endast erbjuds arbetskläder. 
 att försök med avidentifierade ansökningshandlingar görs. 
 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda de 

merkostnader som distributionscentralen har medfört med ambitionen att dessa ska 
hanteras centralt. 

 att anslagsfinansiering av lokalhyror utreds. 
 
 

Lokalförsörjningsnämnden: 
 att tillföra Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 3 000 tkr i investeringsbudgeten för 

att öka investeringarna i solenergi. 
 att tillföra Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 2 000 tkr i investeringsbudgeten för 

att öka investeringarna i laddinfrastruktur i kommunens egen verksamhet. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden: 

● att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid markanvisning låta den planerade 
hyresnivån vara en avgörande faktor för vem som får bygga. 

● att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att prioritera detaljplaneärenden som 
innebär att fler hyresrätter kan byggas. 

● att vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på mark avsedd för 
att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att bygga bostadsrätter, 
detsamma bör gälla för tomträttsavgifter. 

● att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid framtagande av nya detaljplaner 
eftersträva en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer för att motverka 
bostadssegregationen. 

● att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram en handlingsplan för klimatsmart 
byggnation. 

● att den nya stadsdelen Gässlösa byggs som en fossilfri stadsdel. 
 
 
Servicenämnden: 

● att det ska öppnas möjlighet för Servicenämnden att genomföra mark- och 
entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad. 

● att Servicenämnden uppdras inrätta ett lokalt beredskapslager. 
 
 
Tekniska nämnden: 

 att tillföra Tekniska nämnden ytterligare 2 000 tkr i investeringsbudgeten för att öka 
investeringarna och reinvesteringarna i cykelbanor. 

 att i arbetet med nya cykelvägar prioritera sådana till fritidsgårdar, skolor och större 
arbetsplatser i kommunen. 

 att Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan köras i egen regi. 
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Fritids- och folkhälsonämnden: 
 att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda hur ett jämställdhetsindex 

för fritidsaktiviteter i Borås kan utformas. 
  att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att starta idrottsskolor i socialt utsatta 

områden. 
 att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en 

utomhusbassäng på Bodavallen. 

 
Kulturnämnden: 

 att Mer-öppet bibliotek införs i Sandared och Viskafors, för detta ändamål tillförs 
investeringsbudgeten 600 tkr. 

 att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda Barnens kulturbuss. 
 att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett införande av avgiftsfri kulturskola 

kan förverkligas i Borås. 
 att Kulturnämnden ges uppdrag att genomföra ett förstudieprojekt om hur fler scener 

för populär- och rockmusik kan skapas i Borås. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 

 att alla tjejer i Borås Stads gymnasieskolor ska få pröva feministiskt självförsvar. 
 att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 

gymnasieskolor. 
 att alla gymnasieelever ska erbjudas teoriundervisning för körkort. 
 att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda för att den 

kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i egen regi. 
 att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda för att den 

kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i egen regi. 
 att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 

 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden: 
 

 att en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna 
kriminella miljöer inrättas 2021. 

 att de sociala konsekvenserna av pandemin covid-19 utreds. 
 att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 
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kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i egen regi. 
 att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda för att den 

kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i egen regi. 
 att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 

 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden: 
 

 att en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna 
kriminella miljöer inrättas 2021. 

 att de sociala konsekvenserna av pandemin covid-19 utreds. 
 att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 
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Arbetslivsnämnden: 
 att Borås Stad bjuder in fackföreningar för att informera alla ungdomar som har fått 

feriejobb om sina rättigheter på jobbet. 
 att modellen Huskurage införs.  
 att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 

 

Sociala omsorgsnämnden: 

● att Sociala omsorgsnämnden utreder behovet av en öppen mötesplats för personer 
inom LSS med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

● att Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i kommunal regi av de boenden 
inom LSS och socialpsykiatrin som idag drivs i privat regi. 

● att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 

 
 
Förskolenämnden: 

 att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur likvärdigheten ser ut mellan 
förskolor i Borås Stad och föreslå åtgärder för att öka densamma. 

 att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan kompensera 
förskollärare och barnskötare för karensavdraget. 

 att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för hur förskollärare som 
arbetar i socialt utsatta områden kan ges ett lönetillägg. 

 att all personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett medvetet och aktivt 
jämställdhetsarbete i förskolan kan se ut. 

 att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 
 

Grundskolenämnden: 

 att det obligatoriska skolvalet i grundskolan avskaffas. 
 att alla barn i förskoleklass ges möjlighet att delta i simundervisning. 
 att ge Grundskolenämnden ett investeringsanslag på 5 000 tkr för att förbättra 

utemiljön på skolgårdarna. 
 att som bland Kommunfullmäktiges indikatorer för Grundskolenämnden lägga till en 

indikator som anger antalet fritidshemsenheter där det helt saknas behörig personal. 
 att Grundskolenämnden ges i uppdrag att fördubbla antalet medarbetare (till 20) vars 

utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem som nämnden finansierar till 
20 procent. 

 att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 
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Vård- och äldrenämnden: 

● att Vård- och äldrenämnden genomför en översyn av vård- och omsorgsboendenas 
lokaler, så att det finns ytor både inom- och utomhus där äldre kan träffa sina anhöriga 
utan risk för smittspridning.  

● att Vård- och äldrenämnden utreder möjligheten till matlagning på befintliga 
mötesplatser för seniorer för att identifiera eventuella investeringsbehov. 

● att Vård- och äldrenämnden tillämpar överanställning i samtliga hemtjänstområden 
och på samtliga vård- och omsorgsboenden, för att få ökad kontinuitet och minska 
behovet av vikarier. 

● att Vård- och äldrenämnden genomför försök med arbetstidsförkortning. Personalen 
ska vara delaktig i vilka modeller för arbetstidsförkortning som prövas. 

● att medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i nära 
relationer. 

● att Vård- och äldrenämnden förbereder ett återtagande till kommunal regi av de två 
vård- och omsorgsboenden, Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, som idag bedrivs i 
privat regi. 

● att Borås Stad fortsättningsvis inte tillämpar LOV, lagen om valfrihet. 
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Inspel i budgetprocessen från Vänsterpartiet  
 
Vänsterpartiet vill se ett hållbart Borås och lägger särskild vikt vid att ge barn och unga 
jämlika uppväxtvillkor och framtidstro. Vi kommer att presentera ett eget förslag till budget, 
men ser positivt på möjligheten att göra inspel till de styrande partierna i budgetprocessen för 
2021.  
 
 
Vänsterpartiet föreslår: 
 

• Att ett särskilt stöd till föreningar som erbjuder läxhjälp i utsatta områden 
införs. 

Skolan i Borås är segregerad och kunskapsresultaten varier mycket mellan olika skolor. Alla 
barn har inte samma möjligheter att få hjälp med skolarbetet i hemmet. Föreningar som 
erbjuder läxhjälp i utsatta områden gör därför en viktig insats för att fler barn ska klara 
skolan, ett riktat stöd till de här föreningarna innebär att fler barn kan få läxhjälp. 
 
 

• Att införandet av Barnens kulturbuss utreds. 
För att elever på alla Borås Stads skolor ska kunna ta del av stadens rika kulturutbud vill vi 
utreda införandet av Barnens kulturbuss. Denna ska ge möjlighet till alla skolor, även 
landsbygdsskolor med skral tillgång till kollektivtrafik, att ta sig till och från kulturaktiviteter. 
 
 

• Att simskola för alla elever i förskoleklass utreds. 
Simkunnighet är en rättighet och simkunnighet räddar liv, ändå varierar den mellan olika 
områden i Borås. Barn till föräldrar med låg inkomst får i lägre grad gå i simskola, genom att 
låta alla barn som går i förskoleklass få gå i simskola skulle Borås kunna minska ojämlikheten 
i hälsa och uppväxtvillkor. 
 
 

• Att öppettiderna på Öppna förskolan på Kristineberg utökas. 
Öppen förskola är en viktig mötesplats för barn och föräldrar. För barnen skapar det en 
möjlighet till pedagogisk gruppverksamhet och interagera med andra barn. För många 
föräldrar kan öppna förskolan skapa en möjlighet att bygga ett nätverk med andra vuxna i en 
liknande situation. Vänsterpartiet värnar stadens samtliga öppna förskolor och vill 
tillgängliggöra dessa för fler. I år fokuserar vi på öppna förskolan på Kristineberg och föreslår 
att den ska ha utökade öppettider och hålla öppet varje vardag. 
 
 

• Att en avhopparverksamhet för personer som vill lämna kriminalitet inrättas. 
Grov kriminalitet och organiserad brottslighet i gängmiljö måste mötas av såväl polisiära som 
sociala insatser. För att långsiktigt pressa tillbaka de kriminella gängen är det avgörande att 
rekryteringen försvåras och att man underlättar för de som vill lämna den kriminella miljön 
bakom sig. Vänsterpartiet föreslår därför att Borås Stad under 2021 ska inrätta en kommunal 
avhopparverksamhet för personer som vill lämna kriminalitet. 
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• Att modellen Huskurage införs. 
Huskurage är ett initiativ startat av en ideell förening i syfte att förhindra våld i nära relationer 
som sker i hemmet. Huskurage ger grannar ett verktyg att agera genom en policy som säger 
att vi som grannar inte tänker ignorera om vi känner oro för att någon far illa. Genom 
samverkan mellan Relationsvåldsenheten och kommunens bostadsbolag kan breda grupper av 
boråsare nås i ett våldsförebyggande arbete. 
 
 

• Att de sociala konsekvenserna av pandemin covid-19 utreds. 
Pandemin covid-19 har inte bara fått medicinska konsekvenser. Social distansering och 
isolering har befarats kunna leda till exempelvis ökad psykisk ohälsa och våld i nära 
relationer. För att kunna vidta åtgärder för att möta de sociala konsekvenserna av pandemin 
behövs en lokal kartläggning. Pandemins sociala konsekvenser måste sedan mötas med 
politiska reformer som motverkar dessa negativa effekter. 

 
 

• Att ett lokalt beredskapslager inrättas. 
Under pandemin covid-19 blottlades att många kommuner och regioner saknade beredskap 
för att hantera ett större behov av skyddsutrustning och desinfektionsmedel. Detta innebar ett 
arbetsmiljöproblem inte minst inom vård och omsorg. För att säkerställa beredskap för olika 
typer av kriser ska Servicenämnden ges i uppdrag att inrätta ett beredskapslager. 
 
 
 
Borås 2020-09-25 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg  
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Borås 2020-09-25 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg  
 

 

 

 

 

                          

 

Möjligheternas Borås 
- välfärd och trygghet i fokus 

 
Alternativt förslag till 

Borås Stads budget 2021 
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Tio år i sammandrag, mnkr 
  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RESULTATRÄKNING           

Nettokostnader -4 597 -4 702 -4 902 -5 086 -5 428 -5 687 -5 771 -6 142 -6 344 -6 513 

Avskrivningar -162 -204 -190 -205 -268 -216 -227 -267 -285 -315 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-4 760 -4 906 -5 093 -5 291 -5 697 -5 903 -5 998 -6 409 -6 629 -6 828 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 4 917 5 077 5 222 5 422 5 782 6 056 6 225 6 452 6 679 6 891 

Finansnetto 44 18 27 29 33 45 91 56 30 30 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 201 189 157 160 118 198 318 99 80 93 

Extraordinära intäkter/kostnader 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 230 189 157 160 118 198 318 99 80 93 

NETTOINVESTERINGAR -413 -376 -431 -416 -314 -495 -821 -620 -650 -675 

BALANSRÄKNING           

Anläggningstillgångar 3 433 3 588 4 192 4 161 4 382 4 863 5 040 5 441 5 746 6 031 

Omsättningstillgångar 2 249 2 271 1 914 1 790 2 032 1 592 1 684 1 621 1 516 1 444 

SUMMA 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 7 262 7 475 

           

Eget kapital 3 825 4 014 4 170 4 330 4 449 4 646 4 964 5 063 5 143 5 236 

Avsättningar 939 856 704 636 742 604 591 546 546 546 

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder 918 990 1 232 984 1 224 1 204 1 168 1 453 1 573 1 693 

SUMMA 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 7 262 7 475 

FINANSIELLA NYCKELTAL           

STORLEKSUTVECKLING           

Bruttokostnader 5 795 6 047 6 309 6 461 7 078 7 477 7 915 7 926 8 240 8 467 

- förändring % -0,5 4,3 4,3 2,4 9,5 5,6 5,9 0,1 3,4 2,8 

Balansomslutning 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 7 262 7 462 

- förändring % 6,0 3,1 4,2 -2,5 7,8 0,6 4,2 5,0 2,8 2,8 

BETALNINGSFÖRMÅGA           

Rörelsekapital 1 331 1 281 681 806 808 388 515 169 -57 -249 

Kassalikviditet % 243 223 143 158 145 113 130 98 96 85 

SOLIDITET           

Soliditet  % 67,3 68,5 68,3 72,8 69,4 72,0 73,8 71,7 70,8 70,0 

RESULTAT           

Resultatmarginal % 5,5 5,2 4,1 3,8 3,0 3,9 5,4 2,6 1,4 1,4 

Skatteintäktsutveckling % -0,1 3,3 2,9 3,8 6,6 4,7 2,8 3,6 4,0 3,2 

Nettokostnadsutveckling % -3,3 3,1 3,8 3,9 7,7 3,6 1,6 6,9 4,1 3,2 

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 96,8 96,6 97,5 97,6 98,5 97,5 96,4 99,3 98,8 98,7 

EFFEKTIVITET           

Kapitalets omsättningshastighet 1,02 1,03 1,03 1,09 1,08 1,16 1,18 1,12 1,03 1,03 

ÖVRIGT           

Folkmängd 31/12.resp år 104 867 105 995 107 022 108 488 109 880 111 026 112 178 113 179 114 200 115 200 

Skattesats % 21,06 21,06 21,06 21,06 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 
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Möjligheternas Borås! 
Allianspartierna i Borås budgetförslag för 2021 tar sikte på att ta tag i de utmaningar Borås står inför. En 
budget löser inte alla problem, men vi är övertygade om att de uppdrag och inriktningar vi anger i vårt 
budgetförslag skulle stärka tryggheten i vår kommun, utveckla välfärden och göra Borås bättre 
ekonomiskt rustat för framtiden. 

Bara några månader in på 2020 var den pågående pandemins framfart ett faktum i Sverige och i Borås. 
Verksamheter har prövats hårt och stadens medarbetare har under ofattbart stora påfrestningar 
upprätthållit vår välfärd under en period som inte liknar något annat vi upplevt. 

Även om Borås är en växande stad där många har det bra och känner framtidstro har personer fastnat i 
utanförskap och arbetslöshet trots att vi har haft en långvarig högkonjunktur. Pandemin och en ökande 
arbetslöshet riskerar att göra avståndet till egen försörjning längre än tidigare. Stadens unga tvingades 
under stor del av våren studera hemifrån, anpassa studentfiranden och sina framtidsplaner. De äldre 
invånarna har fått betala ett högt socialt pris för att lyda råden om fysisk distansering. Konsekvenserna 
av ensamhet, tristess, oro och ohälsa är ännu oöverblickbara. Nu behövs alla goda krafter för att ge Borås 
en omstart. 

Borås Stad ska göra sitt för att få näringar på fötter igen, få hjulen att snurra och skapa växtkraft. Det är 
genom ökad frihet, respekt och öppenhet som otrygghet motas bort. När fler kommer i jobb, lär sig 
svenska och bidrar till samhället, byggs gemenskap. Trygghet och framtidstro kommer då det lönar sig 
att anstränga sig och göra rätt. Det är av högsta prioritet att se till att människor som förlorat jobbet inte 
blir kvar i arbetslöshet och utanförskap. Det kommer krävas kraftfulla insatser mot den gängkriminalitet 
som under alltför lång tid fått sprida rädsla och begränsa friheten för en del av stadens invånare.  

En gemensam vision om Borås 
Möjligheternas Borås är en hållbar, trygg, tillåtande och framåtinriktad kommun. I vår vision lockar Borås 
företag, entreprenörer, forskare och studenter från hela världen och är en kommun där människor trivs, 
känner tillit och förtroende för varandra, vill bilda familj, bygga relationer och åldras.  

I framtidens Borås ger vi rätt förutsättningar till familjerna. Här finns det tillräckligt med förskolor som 
håller god pedagogisk kvalitet och ge barnen trygghet, skolor med fokus på kunskap och en äldreomsorg 
som sätter värdighet och kvalitet främst. Borås är kommunen där tillgängligheten ständigt utvecklas och 
där vi tar hand om dem som behöver det offentligas hjälp. I Borås känner sig alla trygga med att den 
kommunala servicen lever upp till ställda kvalitetskrav. Det är kommuninvånarnas önskemål och behov 
som driver utvecklingen av kvalitet och service och det är kommuninvånarna som står i centrum för allt 
arbete som bedrivs i kommunens verksamheter. Kommunens service till boråsarna är av hög kvalitet, 
tillgänglig och miljövänlig. Människor i behov av stöd får insatser i tid präglade av evidens och 
rättssäkerhet. Myndighetsutövningen och servicen till både boråsare och företag präglas av gott 
bemötande, likabehandling av såväl offentliga som fristående aktörer samt av effektiv hantering. Det är 
kommuninvånarnas behov av arbete, utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser och transporter som 
vägleder det växande Borås.   

Våra partier tror mer på människors förmåga, än på politikens. Vi är samtidigt medvetna om politikens 
betydelse för att möjliggöra en god samhällsutveckling. Politiker ska riva hinder och skapa förutsättningar 
för människor att söka de lösningar som passar dem bäst. Det ska vara enkelt att leva i Borås, oavsett om 
det handlar om att hämta på förskolan, ta sig till arbetet eller träffa vänner.  

 

Allianspartierna i Borås  
Moderaterna        Kristdemokraterna  
Annette Carlson        Niklas Arvidsson 
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Möjligheternas Borås! 
Allianspartierna i Borås budgetförslag för 2021 tar sikte på att ta tag i de utmaningar Borås står inför. En 
budget löser inte alla problem, men vi är övertygade om att de uppdrag och inriktningar vi anger i vårt 
budgetförslag skulle stärka tryggheten i vår kommun, utveckla välfärden och göra Borås bättre 
ekonomiskt rustat för framtiden. 

Bara några månader in på 2020 var den pågående pandemins framfart ett faktum i Sverige och i Borås. 
Verksamheter har prövats hårt och stadens medarbetare har under ofattbart stora påfrestningar 
upprätthållit vår välfärd under en period som inte liknar något annat vi upplevt. 

Även om Borås är en växande stad där många har det bra och känner framtidstro har personer fastnat i 
utanförskap och arbetslöshet trots att vi har haft en långvarig högkonjunktur. Pandemin och en ökande 
arbetslöshet riskerar att göra avståndet till egen försörjning längre än tidigare. Stadens unga tvingades 
under stor del av våren studera hemifrån, anpassa studentfiranden och sina framtidsplaner. De äldre 
invånarna har fått betala ett högt socialt pris för att lyda råden om fysisk distansering. Konsekvenserna 
av ensamhet, tristess, oro och ohälsa är ännu oöverblickbara. Nu behövs alla goda krafter för att ge Borås 
en omstart. 

Borås Stad ska göra sitt för att få näringar på fötter igen, få hjulen att snurra och skapa växtkraft. Det är 
genom ökad frihet, respekt och öppenhet som otrygghet motas bort. När fler kommer i jobb, lär sig 
svenska och bidrar till samhället, byggs gemenskap. Trygghet och framtidstro kommer då det lönar sig 
att anstränga sig och göra rätt. Det är av högsta prioritet att se till att människor som förlorat jobbet inte 
blir kvar i arbetslöshet och utanförskap. Det kommer krävas kraftfulla insatser mot den gängkriminalitet 
som under alltför lång tid fått sprida rädsla och begränsa friheten för en del av stadens invånare.  

En gemensam vision om Borås 
Möjligheternas Borås är en hållbar, trygg, tillåtande och framåtinriktad kommun. I vår vision lockar Borås 
företag, entreprenörer, forskare och studenter från hela världen och är en kommun där människor trivs, 
känner tillit och förtroende för varandra, vill bilda familj, bygga relationer och åldras.  

I framtidens Borås ger vi rätt förutsättningar till familjerna. Här finns det tillräckligt med förskolor som 
håller god pedagogisk kvalitet och ge barnen trygghet, skolor med fokus på kunskap och en äldreomsorg 
som sätter värdighet och kvalitet främst. Borås är kommunen där tillgängligheten ständigt utvecklas och 
där vi tar hand om dem som behöver det offentligas hjälp. I Borås känner sig alla trygga med att den 
kommunala servicen lever upp till ställda kvalitetskrav. Det är kommuninvånarnas önskemål och behov 
som driver utvecklingen av kvalitet och service och det är kommuninvånarna som står i centrum för allt 
arbete som bedrivs i kommunens verksamheter. Kommunens service till boråsarna är av hög kvalitet, 
tillgänglig och miljövänlig. Människor i behov av stöd får insatser i tid präglade av evidens och 
rättssäkerhet. Myndighetsutövningen och servicen till både boråsare och företag präglas av gott 
bemötande, likabehandling av såväl offentliga som fristående aktörer samt av effektiv hantering. Det är 
kommuninvånarnas behov av arbete, utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser och transporter som 
vägleder det växande Borås.   

Våra partier tror mer på människors förmåga, än på politikens. Vi är samtidigt medvetna om politikens 
betydelse för att möjliggöra en god samhällsutveckling. Politiker ska riva hinder och skapa förutsättningar 
för människor att söka de lösningar som passar dem bäst. Det ska vara enkelt att leva i Borås, oavsett om 
det handlar om att hämta på förskolan, ta sig till arbetet eller träffa vänner.  

 

Allianspartierna i Borås  
Moderaterna        Kristdemokraterna  
Annette Carlson        Niklas Arvidsson 
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Människor möts i Borås 
Borås har ett stort antal mötesplatser, som spelar en viktig roll för att skapa såväl spontana som planerade 
möten mellan invånare från kommunens olika delar och generationer. Mötesplatserna och de evenemang 
som äger rum där skapar växtkraft, livskraft och sammanhållning och stärker boråsarnas gemenskap med 
varandra, samtidigt som de lockar till besök från andra delar av Sverige och världen.  

Biblioteken fyller en viktig funktion som mötesplats för kommunens invånare. Med profilerade bibliotek 
kan förutsättningar öka ytterligare för att få människor från olika delar av staden, men som delar samma 
intressen, att mötas.  

Det civila samhällets roll och mötesplatser kan inte nog understrykas. Utan alla föreningar och 
organisationer skulle samhället se helt annorlunda ut, eftersom de kommunala verksamheterna inte drivs 
av idealitet. Därför är det nödvändigt att kommunen tar till vara vad föreningslivet kan erbjuda som 
komplement till det som kommunen ansvarar för. 

Mötesplatser är en avgörande komponent i en socialt hållbar kommun. Fritidsgårdar, idrottsplatser och 
bibliotek – det ska finnas olika verksamheter riktade till alla åldrar och alla intressen. I 2021 års budget 
satsas på mötesplatsen Norrbyhuset genom att ta ytterligare en våning i anspråk. Planeringen för ny 
idrottshall och ytterligare undervisningslokaler i anslutning till Bodavallen är en åtgärd som främjar rörelse 
och möten mellan barn och unga.  

En satsning är också Kraftsamling Sjöbo som under tre år varit ett förvaltningsövergripande projekt. Det 
kommer att genomföras i enlighet med intentionerna i projektet: det generationsövergripande huset ska 
fyllas med liv från morgon till kväll med kulturella, fysiska och sociala aktiviteter. För att förverkliga denna 
mötesplats och allaktivitetshus ska den bedrivas gemensamt av Mötesplats Sjöbo, biblioteksfunktioner, 
fritidsgården, Medborgarlabbet och Föreningsalliansen. Den tidigare biograflokalen blir navet i detta 
samarbete. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av 
positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Att kunna ge sig ut i friska luften och få tillgång till områden för rekreation är viktigt för människors 
välbefinnande. Inte minst i svåra tider av pandemin har detta visat sig vara betydande i människors vardag. 
Att arbeta med ett fortsatt fokus på det rörliga friluftslivet ger ett värde i bättre fysisk och psykisk hälsa 
för boråsarna. Därför ska attraktiva möjligheter, så friluftsliv blir en självklar del av vardagen, erbjudas. 
Spår, leder, badplatser och andra aktivitetsplatser kommer även fortsättningsvis ingå i arbetet med att 
utveckla Borås som en attraktiv kommun. 

Äldreomsorg 
Det genomförs en stor satsning på äldreomsorgen i årets budget. Genom ett permanent riktat statsbidrag 
kan vi satsa 42 miljoner kronor på att stärka och utveckla äldreomsorgen i Borås. Dessutom förlängs 
Äldreomsorgslyftet, ett riktat statsbidrag som för Borås del innebär 18 miljoner kronor. Statsbidraget ger 
möjlighet för anställda att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. 

Satsningen på äldreomsorgen i årets budget är viktig för att hantera konsekvenserna av pandemin, men 
även för att arbeta med utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen. De kommande årens 
demografiska utveckling, där andelen i arbetsför ålder minskar och andelen äldre ökar, kommer förutsätta 
en utbyggnad av äldreomsorgen. Det kommer kräva fler boendeplatser, men också många fler anställda 
som ska ge omsorgen. Genom statsbidraget till äldreomsorgen kan grundbemanningen i äldreomsorgen 
öka. En ökad bemanning ger förutsättningar för god kvalitet, när personalen kan tillbringa mer tid med 
de äldre. Det ökar de äldres trygghet och förbättrar personalens arbetsmiljö. 

För att ytterligare förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten både för äldre och medarbetare ska 
omvårdspersonal inom äldreomsorgen erbjudas avgiftsfritt influensavaccin. Dessutom ska en KAL-
grupp för undersköterskor eller motsvarande tillsättas. Gruppen ska arbeta med att skapa förutsättningar 
för en förbättrad kompetensförsörjning, stärkta arbetsvillkor och se över lönebildningen. 
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Varje person, oavsett ålder, vill påverka och styra avgörande beslut i och omkring det egna livet. Äldre 
människor betraktas allt för ofta som ett kollektiv och inte som individer. Det medför en risk för att den 
enskildes unika behov och önskningar bortses ifrån. Att öka äldres självbestämmande och valmöjligheter 
är därför centralt.  

En välfärd med hög kvalitet, valfrihet och mångfald ska vara en självklarhet och likvärdiga kvalitetskrav 
ska ställas på samtliga utförare. Kommuninvånarna ska vara trygga med att staden har rätt verktyg och 
metoder för att säkra kvaliteten. Arbetet med kvalitetsuppföljning ska utvecklas för att säkerställa att 
boråsarna får bästa möjliga service för sina skattepengar. God kvalitet är viktigare än vem som är utförare. 
Den stora utmaningen framöver ligger i att göra äldreomsorgen tillräckligt attraktiv för, inte bara locka 
nya medarbetare, utan också kunna behålla mer seniora medarbetare. 

För att se till att hemtjänstens verksamhet är så attraktiv som möjligt, behöver vi komma tillrätta med 
minuthetsen. Samtidigt är det viktigt att arbetet med en tryggare hemtjänst för den äldre fortgår och 
antalet personer som hemtjänsttagare möter minskar. Det ska också finnas ett stort mått av lyhördhet för 
hemtjänsttagares åsikter och önskemål.  

Skärpta språkkrav för anställning är ett viktigt redskap för att stärka äldreomsorgen i Borås. Nivå B2 ska 
gälla för arbetsuppgifter som kräver undersköterskekompetens och B1 för serviceinsatser. De skärpta 
kraven vid nyanställningar ska kompletteras med erbjudande om språklig kompetensutveckling för de 
med redan befintlig anställning. Genom skärpta språkkrav ökar tryggheten för de äldre och kvalitén på 
genomförda insatser ökar, bland annat genom förbättrad dokumentation och minskade risker för 
felmedicinering.  

De äldre i Borås blir allt fler. Ingen ska behöva mötas av orden ”det finns inte plats för dig”. Därför är 
det viktigt att vi i god tid planerar för kommande behov. I årets budget går vi från ord till handling, för 
att påbörja förstudier av ytterligare korttids- och växelvårdsplatser, samt av ytterligare ett nytt vård- och 
omsorgsboende.  Vi ser också stort behov av fler trygghetsbostäder. För att Borås ska klara de 
investeringar i välfärden som finns framför oss vill vi att externa aktörer erbjuds att bygga och driva något 
av de nya vård- och omsorgsboendena som behövs. Vi vill se över möjligheten att erbjuda äldre 
serviceinsatser i privat regi.  

Trygghet ska inte bara vara en rättighet för de äldre som anser sig ha råd. Därför ska trygghetslarmen 
vara avgiftsfria men med en depositionsavgift för att användning av trygghetslarmen ska ske 
ändamålsenligt. För det ändamålet avsätts 4 miljoner kronor.  
 

Ofrivillig ensamhet 
Ett stort problem bland många äldre är den ofrivilliga ensamheten. En undersökning av Socialstyrelsen 
som vänder sig till äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende visar att över hälften av de 
svarande besväras av ensamhet. Ensamheten är ett samhällsproblem, då den ökar risken för kärlkramp, 
hjärtinfarkt och stroke. Den ofrivilliga ensamheten är förenad med lidande för den enskilde och innebär 
stora kostnader för samhället.  

Vi vill se en strategi mot ofrivillig ensamhet och att staden ska erbjuda ensamhetssamtal. Boråsare över 
80 år boendes i ensamhushåll, som inte har beviljad insats, ska erbjudas hembesök av kommunen för ett 
samtal om livssituationen och om de sociala nätverk och aktiviteter som kommunen och civilsamhället 
kan erbjuda. Samtalet skulle också vara ett sätt att tidiga upptäcka sociala behov hos den äldre. En 
indikator som följer ensamhet ska införas.  

För att stärka gemenskapen och motverka ensamhet prövas att göra verksamheten av äldreboende och 
förskola på Kristineberg till en form av integrerad verksamhet för barn och äldre. 
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Varje person, oavsett ålder, vill påverka och styra avgörande beslut i och omkring det egna livet. Äldre 
människor betraktas allt för ofta som ett kollektiv och inte som individer. Det medför en risk för att den 
enskildes unika behov och önskningar bortses ifrån. Att öka äldres självbestämmande och valmöjligheter 
är därför centralt.  

En välfärd med hög kvalitet, valfrihet och mångfald ska vara en självklarhet och likvärdiga kvalitetskrav 
ska ställas på samtliga utförare. Kommuninvånarna ska vara trygga med att staden har rätt verktyg och 
metoder för att säkra kvaliteten. Arbetet med kvalitetsuppföljning ska utvecklas för att säkerställa att 
boråsarna får bästa möjliga service för sina skattepengar. God kvalitet är viktigare än vem som är utförare. 
Den stora utmaningen framöver ligger i att göra äldreomsorgen tillräckligt attraktiv för, inte bara locka 
nya medarbetare, utan också kunna behålla mer seniora medarbetare. 

För att se till att hemtjänstens verksamhet är så attraktiv som möjligt, behöver vi komma tillrätta med 
minuthetsen. Samtidigt är det viktigt att arbetet med en tryggare hemtjänst för den äldre fortgår och 
antalet personer som hemtjänsttagare möter minskar. Det ska också finnas ett stort mått av lyhördhet för 
hemtjänsttagares åsikter och önskemål.  

Skärpta språkkrav för anställning är ett viktigt redskap för att stärka äldreomsorgen i Borås. Nivå B2 ska 
gälla för arbetsuppgifter som kräver undersköterskekompetens och B1 för serviceinsatser. De skärpta 
kraven vid nyanställningar ska kompletteras med erbjudande om språklig kompetensutveckling för de 
med redan befintlig anställning. Genom skärpta språkkrav ökar tryggheten för de äldre och kvalitén på 
genomförda insatser ökar, bland annat genom förbättrad dokumentation och minskade risker för 
felmedicinering.  

De äldre i Borås blir allt fler. Ingen ska behöva mötas av orden ”det finns inte plats för dig”. Därför är 
det viktigt att vi i god tid planerar för kommande behov. I årets budget går vi från ord till handling, för 
att påbörja förstudier av ytterligare korttids- och växelvårdsplatser, samt av ytterligare ett nytt vård- och 
omsorgsboende.  Vi ser också stort behov av fler trygghetsbostäder. För att Borås ska klara de 
investeringar i välfärden som finns framför oss vill vi att externa aktörer erbjuds att bygga och driva något 
av de nya vård- och omsorgsboendena som behövs. Vi vill se över möjligheten att erbjuda äldre 
serviceinsatser i privat regi.  

Trygghet ska inte bara vara en rättighet för de äldre som anser sig ha råd. Därför ska trygghetslarmen 
vara avgiftsfria men med en depositionsavgift för att användning av trygghetslarmen ska ske 
ändamålsenligt. För det ändamålet avsätts 4 miljoner kronor.  
 

Ofrivillig ensamhet 
Ett stort problem bland många äldre är den ofrivilliga ensamheten. En undersökning av Socialstyrelsen 
som vänder sig till äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende visar att över hälften av de 
svarande besväras av ensamhet. Ensamheten är ett samhällsproblem, då den ökar risken för kärlkramp, 
hjärtinfarkt och stroke. Den ofrivilliga ensamheten är förenad med lidande för den enskilde och innebär 
stora kostnader för samhället.  

Vi vill se en strategi mot ofrivillig ensamhet och att staden ska erbjuda ensamhetssamtal. Boråsare över 
80 år boendes i ensamhushåll, som inte har beviljad insats, ska erbjudas hembesök av kommunen för ett 
samtal om livssituationen och om de sociala nätverk och aktiviteter som kommunen och civilsamhället 
kan erbjuda. Samtalet skulle också vara ett sätt att tidiga upptäcka sociala behov hos den äldre. En 
indikator som följer ensamhet ska införas.  

För att stärka gemenskapen och motverka ensamhet prövas att göra verksamheten av äldreboende och 
förskola på Kristineberg till en form av integrerad verksamhet för barn och äldre. 
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Social omsorg 
Alla människor har en inneboende förmåga, kraft och potential, men ibland begränsas den av olika fysiska 
och psykiska hinder. I dessa fall måste kommunen stötta, underlätta och hjälpa människor att leva sina 
liv utifrån individuella förutsättningar. Borås Stad ska därför aktivt arbeta för en högre delaktighet för 
personer med funktionsvariationer. 

Byggnationen av boenden kommer fortsätta enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) för att möta det behov av bostäder som finns. Under 2021 
planeras det för fem gruppbostäder inom LSS. Genom att bygga nya bostäder kan vi också byta ut de 
lägenheter vi har idag som inte uppfyller kriteriet att vara fullvärdiga LSS- och SoL-boenden. För att 
Borås ska klara de investeringar i välfärden som finns framför oss vill vi att externa aktörer erbjuds att 
bygga och driva boenden. 

Vid alla insatser av omvårdnad är det viktigt att ha funktionella arbetskläder. Under 2021 ska det utredas 
vilket behov av arbetskläder som finns hos personalen i Sociala omsorgsförvaltningen. 
Sociala omsorgsnämnden står inför stora utmaningar framöver. Det handlar om brukare med allt större 
behov och ökande förväntningar. Samtidigt blir det allt fler inom nämndens målgrupp allt äldre. 
Konkurrensen om personalen är hög vilket gör det centralt att kommunen upplevs som attraktiv att 
arbeta inom, samtidigt som det ställer krav på förändrade arbetssätt.  
Även inom Sociala omsorgsnämnden är språkkrav för att få anställning ett viktigt redskap för att stärka 
verksamheten. Nivå B2 ska gälla för omsorgspersonal. De skärpta kraven vid nyanställningar ska 
kompletteras med erbjudande om språklig kompetensutveckling för de med redan befintlig anställning. 
Genom skärpta språkkrav ökar tryggheten och kvalitén på genomförda insatser ökar, bland annat genom 
förbättrad dokumentation och minskade risker för felmedicinering.  

En kommun där människor försörjer sig genom eget arbete  
Försörjning genom eget arbete är avgörande för möjligheten att leva ett självständigt liv och kunna 
förverkliga sina drömmar. Borås ska upplevas som en attraktiv stad att flytta till för att arbeta eller studera. 
Kommunen ska aktivt verka för att underlätta för det livslånga lärandet och sänkta trösklar in på 
arbetsmarknaden genom såväl utbildningsinsatser som enklare arbeten.   

Borås arbetsmarknad är stark, men även i Borås är arbetslösheten märkbart högre bland utrikes födda – 
särskilt kvinnor – än bland inrikes födda. Vi kommer fortsätta arbetet med att minska andelen som lever 
på försörjningsstöd genom att växla bidrag mot jobb. Vi ska bryta utanförskapet var det än finns till att 
människor känner sig som en del av gemenskapen, där var och en utifrån sina förutsättningar kan växa.  

Stadens stadsdelsvärdar gör ett viktigt arbete med att länka samman verksamheter, som till exempel 
mötesplatser, med invånarna och bidrar till ett tryggt inkluderande samhälle. Vi fortsätter prioritera 
stadsdelsvärdarnas viktiga arbete och avsätter en miljon kronor i årets budget för att Arbetslivsnämnden 
ska hålla verksamheten på samma nivå som år 2020. 

 

En öppen och tolerant stad  
Borås ska vara en jämställd stad, med jämställda friheter, rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Så är 
det inte i dag. Oavsett om du bor i Borås eller någon annanstans i Sverige har vi en lång väg kvar innan 
både kvinnor och män behandlas lika. I dag utmanas jämställdheten framförallt av ett omfattande 
utanförskap; många lever av bidrag i stället för att arbeta. Och när möjligheterna till jobb och egen 
försörjning är för få, riskerar också jämställdheten att minska.  

Stadens alla nämnder och förvaltningar har en viktig uppgift i att förverkliga innehållet i de olika 
styrdokumenten för mänskliga rättigheter - till exempel programmen för nationella minoriteter och för 
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jämställdhetsintegrering. Varje persons egna och okränkbara värde måste avspeglas i den kommunala 
servicen. Därför är det viktigt med regelbundna samråd med de nationella minoriteterna för att skapa 
delaktighet och garantera att rättigheter och behov tillgodoses. Borås Stad ska uppmärksamma de 
nationella minoriteternas högtidsdagar genom flaggning.  

Alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Det behövs ett fortsatt arbete 
med likvärdigt bemötande. Från vaggan till äldreboendet ska det vara självklart att var och en kan vara 
sig själv fullt ut.  

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, 
oavsett kön och familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Arbetet 
samordnas av Arbetslivsnämnden som ska ta fram en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter som 
alla kommunens nämnder och bolag ska arbeta utefter. För alla verksamheter är det prioriterat att 
förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.  

Trygghet 
För att staden ska uppnå sin vision om Borås som en stad där människor vill och kan mötas är det 
avgörande att människor upplever staden som trygg.  

För att stärka tryggheten i bostadsområden och på gator och torg ska det vara attraktivt, rent och snyggt. 
Trygga miljöer lägger grunden för en attraktiv stad. Vi anser att otrygga miljöer ska omgestaltas för att 
öka boråsarnas trygghet. Med medborgardialog, näringslivsdialog och trygghetsvandringar kan vi 
identifiera dessa platser. Ett ökat trygghetsperspektiv behövs därför. Belysning är viktigt för att skapa liv 
och rörelse, i t ex gatumiljön och för att skapa trygghet på skol- och förskolegårdar. God vård av den 
offentliga miljön minskar förstörelse och i förlängningen annan brottslighet. 

Fler trygghetskameror behövs i Borås för att öka tryggheten. Med fler kameror får polisen viktig hjälp i 
sitt arbete att klara upp fler brott, samtidigt som fler brott kan förebyggas. Kameror är uppsatta på Hulta, 
Hässleholmen och Norrby, men vi vill också se kameror på fler otrygga platser i kommunen där brott 
begås och otryggheten upplevs som stor. Dessa platser finns inte bara i centrum utan också i orter utanför 
stan. 
 
Möjligheten att använda trygghetsvärdar på brottsutsatta eller otrygga hållplatser och busslinjer ska 
utvecklas. Boråsarna ska kunna röra sig och färdas tryggt. Staden ska i samverkan med regionen ta fram 
förslag på och genomföra åtgärder för att stärka boråsarnas trygghet i kollektivtrafiken. 

Inom vissa områden i centrala Borås är otryggheten särskilt hög. En del upplever ett obehag och känner 
sig tvingade att hålla sig borta från centrum eller ta omvägar. Det måste få ett slut. Vi vill att delar av 
centralorten Borås ska utgöra sammanhållna, så kallade LOV-3-områden, inom vilket ordningsvakter har 
befogenheter att upprätthålla ordning och ingripa mot brottslighet. De väktare som i dag verkar har inte 
dessa befogenheter, trots att det efterfrågas ordningsvakter av fastighetsägare.  

Vi fördelar 15 mnkr under två år för att upphandla trygghetsvakter för att därefter värdera ifall åtgärden 
ska permanentas. Medel tas från av Kommunfullmäktige tidigare avsatta medel till sommarlovskort. 
 
Arbetet med ökad trygghet och mot utanförskap är komplext och kräver en mängd olika insatser på olika 
områden. För att få ett större helhetsgrepp och förbättra situationen i stadens särskilt utsatta områden, 
behövs en handlingsplan för att få bort dessa från polisens lista som särskilt utsatta. Därför föreslår vi att 
arbetet startar med en projektstudio första kvartalet 2021, för att direkt komma igång med detta 
nödvändiga arbete.  
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jämställdhetsintegrering. Varje persons egna och okränkbara värde måste avspeglas i den kommunala 
servicen. Därför är det viktigt med regelbundna samråd med de nationella minoriteterna för att skapa 
delaktighet och garantera att rättigheter och behov tillgodoses. Borås Stad ska uppmärksamma de 
nationella minoriteternas högtidsdagar genom flaggning.  

Alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Det behövs ett fortsatt arbete 
med likvärdigt bemötande. Från vaggan till äldreboendet ska det vara självklart att var och en kan vara 
sig själv fullt ut.  

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, 
oavsett kön och familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Arbetet 
samordnas av Arbetslivsnämnden som ska ta fram en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter som 
alla kommunens nämnder och bolag ska arbeta utefter. För alla verksamheter är det prioriterat att 
förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.  

Trygghet 
För att staden ska uppnå sin vision om Borås som en stad där människor vill och kan mötas är det 
avgörande att människor upplever staden som trygg.  

För att stärka tryggheten i bostadsområden och på gator och torg ska det vara attraktivt, rent och snyggt. 
Trygga miljöer lägger grunden för en attraktiv stad. Vi anser att otrygga miljöer ska omgestaltas för att 
öka boråsarnas trygghet. Med medborgardialog, näringslivsdialog och trygghetsvandringar kan vi 
identifiera dessa platser. Ett ökat trygghetsperspektiv behövs därför. Belysning är viktigt för att skapa liv 
och rörelse, i t ex gatumiljön och för att skapa trygghet på skol- och förskolegårdar. God vård av den 
offentliga miljön minskar förstörelse och i förlängningen annan brottslighet. 

Fler trygghetskameror behövs i Borås för att öka tryggheten. Med fler kameror får polisen viktig hjälp i 
sitt arbete att klara upp fler brott, samtidigt som fler brott kan förebyggas. Kameror är uppsatta på Hulta, 
Hässleholmen och Norrby, men vi vill också se kameror på fler otrygga platser i kommunen där brott 
begås och otryggheten upplevs som stor. Dessa platser finns inte bara i centrum utan också i orter utanför 
stan. 
 
Möjligheten att använda trygghetsvärdar på brottsutsatta eller otrygga hållplatser och busslinjer ska 
utvecklas. Boråsarna ska kunna röra sig och färdas tryggt. Staden ska i samverkan med regionen ta fram 
förslag på och genomföra åtgärder för att stärka boråsarnas trygghet i kollektivtrafiken. 

Inom vissa områden i centrala Borås är otryggheten särskilt hög. En del upplever ett obehag och känner 
sig tvingade att hålla sig borta från centrum eller ta omvägar. Det måste få ett slut. Vi vill att delar av 
centralorten Borås ska utgöra sammanhållna, så kallade LOV-3-områden, inom vilket ordningsvakter har 
befogenheter att upprätthålla ordning och ingripa mot brottslighet. De väktare som i dag verkar har inte 
dessa befogenheter, trots att det efterfrågas ordningsvakter av fastighetsägare.  

Vi fördelar 15 mnkr under två år för att upphandla trygghetsvakter för att därefter värdera ifall åtgärden 
ska permanentas. Medel tas från av Kommunfullmäktige tidigare avsatta medel till sommarlovskort. 
 
Arbetet med ökad trygghet och mot utanförskap är komplext och kräver en mängd olika insatser på olika 
områden. För att få ett större helhetsgrepp och förbättra situationen i stadens särskilt utsatta områden, 
behövs en handlingsplan för att få bort dessa från polisens lista som särskilt utsatta. Därför föreslår vi att 
arbetet startar med en projektstudio första kvartalet 2021, för att direkt komma igång med detta 
nödvändiga arbete.  
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar ska minska 
(medelvärde) 

17 17 17 17 17 

Andelen hemtjänsttagare 
som uppger att 
hemtjänstpersonalen alltid 
eller oftast tar hänsyn till den 
äldres egna åsikter och 
önskemål ska öka, %. 

87 86 83 84 - 

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

86 82 81 81 - 

Antal gästnätter i Borås ska 
öka 

201 527 215 448 216 616 225 846 163 444 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny 
badplats vilket gärna kan ske i samverkan med föreningslivet. Fritids-och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för 
fritidsgårdarna så att dessa håller öppet när behovet är som störst. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna 
mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva 
som möjligt. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva 
möjligheten att införa någon form av integrerad verksamhet för barn och 
äldre, till exempel på Kristineberg. 

Vård- och äldrenämnden, 
Förskolenämnden 

Inrätta en äldreomsorgskommission, det vill säga en politisk 
beredningsgrupp för äldreomsorgen bestående av en person ifrån varje 
parti som finns representerade i Kommunfullmäktige. Gruppen ska bistås 
av andra lämpliga funktioner och fackliga parter. Gruppen ska med 
utgångspunkt i den demografiska utvecklingen, äldreomsorgens behov av 
ytterligare personal och boendeplatser, ta fram en handlingsplan för 
äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsen 

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett 
husdjursvänligt vård- och omsorgsboende. Vård- och äldrenämnden 

Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en ändamålsenlig 
användning av trygghetslarmen ska en depositionsavgift tas ut. Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämnden ska i första hand hänvisa äldre med behov av 
serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära tjänster, samt ta 
fram ett lämpligt system för ersättning inom ramen för ett sådant system. 

Vård- och äldrenämnden 

Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på 
Sociala omsorgsförvaltningen som har behov av fria arbetskläder, vilka 
kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta. 

Sociala omsorgsnämnden 
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Uppdrag Nämnd/bolag 

För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter upphandlas. Kommunstyrelsen 

För att förbättra situationen i de områden som idag benämns som särskilt 
utsatta ska en handlingsplan upprättas i syfte att inga områden i Borås, 
enligt polisens kartläggningar, ska räknas som utsatta. Uppdraget inleds 
med en projektstudio, med berörda nämnders förvaltningar, under första 
kvartalet 2021.  

Kommunstyrelsen 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
En trygg start i livet  
Borås barn och ungdomar ska ges förutsättningar att uppfylla sina drömmar. Familjen, förskolan och 
skolan är alla viktiga pusselbitar för att skapa goda uppväxtmiljöer för våra yngre kommuninvånare.  
Borås har en förskola att vara stolta över, men det finns utmaningar som vi inte kan blunda för, som brist 
på utbildad personal och allt för många stora barngrupper. Det är problem som vi måste komma till rätta 
med. Borås förskolor har samtidigt stora möjligheter att, tillsammans med familjerna, bidra till att ge barn 
och unga goda uppväxtvillkor. Det fodrar en hög pedagogisk kvalitet och att barnen ges trygghet och 
stimulerande utveckling tidigt i livet. För att varje barn ska kunna nå sin fulla potential och för att 
arbetsmiljön för pedagogerna ska vara hållbar fortsätter arbetet med att minska barngruppernas storlek. 
Förskolans språkutvecklande arbete behöver ges högre prioritet. Tidigt språkutvecklande arbete, särskilt 
med barn till utrikes födda, är det enskilt viktigaste verktyget för att lägga grund för ett liv av lärande och 
delaktighet i det omgivande samhället. Det är genom språkutveckling i tidiga åldrar som utanförskapet 
bryts. För att underlätta det språkutvecklande arbetet, ska språkkrav ställas på all pedagogisk personal.   
Ett stort mått av trygghet, både för barn och föräldrar, ska känneteckna förskolan i Borås. Andelen som 
känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan, liksom den andel barn som får plats på förskolan 
på önskar placeringsdatum, ska öka. För att skapa en tryggare och lugnare vistelsemiljö på stadens 
förskolor, ska också huvudregeln vara att barn har rätt till förskola från ett års ålder, i stället för dagens 
sex månader.  

En utbildning med kunskap i fokus 
Varje elev ska ha möjlighet att nå sin fulla potential genom att kommunens skolor ska vara bland de bästa 
i Sverige. Att fullfölja studierna och få en gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot framtida 
utanförskap och öka den sociala rörligheten. 
Det är alla lärares och elevers arbete som lägger grunden till att en bra skola. Skolorna behöver politiker 
som ger rätt förutsättningar för det dagliga arbetet. Att prioritera skolans kunskapsuppdrag och att hålla 
antalet kommunala mål för skolan nere har visat sig ge goda resultat i framgångsrika skolkommuner. Det 
ska också vara vägen framåt för Borås. För att förebygga skolmisslyckanden, utanförskap och social 
utsatthet, ska det språkutvecklande arbetet, särskilt i tidiga åldrar, ges hög prioritet.  
Otrygghet och stök drabbar de elever med sämst förutsättningar hårdast. Därför vill vi ha nolltolerans 
mot kränkningar och stök. Genom tidig upptäckt och tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd 
snabbt ges stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. Den ökade psykiska ohälsan är en av vår tids 
stora utmaningar och det är därför viktigt att skolan arbetar målinriktat för att vända den nedåtgående 
trenden. Antalet hälsosamtal i skolan ska utökas.  
Det är viktigt att varje elev får nödvändig hjälp för att nå så långt som möjligt. Det krävs en flexibel skola 
som utmanar alla elever på deras nivå och stimulerar elever att hela tiden vilja komma längre. Det handlar 
både om elever som har det svårt i skolan men också om elever som är särskilt begåvade och behöver 
lite extra stimulans. 
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Uppdrag Nämnd/bolag 

För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter upphandlas. Kommunstyrelsen 

För att förbättra situationen i de områden som idag benämns som särskilt 
utsatta ska en handlingsplan upprättas i syfte att inga områden i Borås, 
enligt polisens kartläggningar, ska räknas som utsatta. Uppdraget inleds 
med en projektstudio, med berörda nämnders förvaltningar, under första 
kvartalet 2021.  

Kommunstyrelsen 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
En trygg start i livet  
Borås barn och ungdomar ska ges förutsättningar att uppfylla sina drömmar. Familjen, förskolan och 
skolan är alla viktiga pusselbitar för att skapa goda uppväxtmiljöer för våra yngre kommuninvånare.  
Borås har en förskola att vara stolta över, men det finns utmaningar som vi inte kan blunda för, som brist 
på utbildad personal och allt för många stora barngrupper. Det är problem som vi måste komma till rätta 
med. Borås förskolor har samtidigt stora möjligheter att, tillsammans med familjerna, bidra till att ge barn 
och unga goda uppväxtvillkor. Det fodrar en hög pedagogisk kvalitet och att barnen ges trygghet och 
stimulerande utveckling tidigt i livet. För att varje barn ska kunna nå sin fulla potential och för att 
arbetsmiljön för pedagogerna ska vara hållbar fortsätter arbetet med att minska barngruppernas storlek. 
Förskolans språkutvecklande arbete behöver ges högre prioritet. Tidigt språkutvecklande arbete, särskilt 
med barn till utrikes födda, är det enskilt viktigaste verktyget för att lägga grund för ett liv av lärande och 
delaktighet i det omgivande samhället. Det är genom språkutveckling i tidiga åldrar som utanförskapet 
bryts. För att underlätta det språkutvecklande arbetet, ska språkkrav ställas på all pedagogisk personal.   
Ett stort mått av trygghet, både för barn och föräldrar, ska känneteckna förskolan i Borås. Andelen som 
känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan, liksom den andel barn som får plats på förskolan 
på önskar placeringsdatum, ska öka. För att skapa en tryggare och lugnare vistelsemiljö på stadens 
förskolor, ska också huvudregeln vara att barn har rätt till förskola från ett års ålder, i stället för dagens 
sex månader.  

En utbildning med kunskap i fokus 
Varje elev ska ha möjlighet att nå sin fulla potential genom att kommunens skolor ska vara bland de bästa 
i Sverige. Att fullfölja studierna och få en gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot framtida 
utanförskap och öka den sociala rörligheten. 
Det är alla lärares och elevers arbete som lägger grunden till att en bra skola. Skolorna behöver politiker 
som ger rätt förutsättningar för det dagliga arbetet. Att prioritera skolans kunskapsuppdrag och att hålla 
antalet kommunala mål för skolan nere har visat sig ge goda resultat i framgångsrika skolkommuner. Det 
ska också vara vägen framåt för Borås. För att förebygga skolmisslyckanden, utanförskap och social 
utsatthet, ska det språkutvecklande arbetet, särskilt i tidiga åldrar, ges hög prioritet.  
Otrygghet och stök drabbar de elever med sämst förutsättningar hårdast. Därför vill vi ha nolltolerans 
mot kränkningar och stök. Genom tidig upptäckt och tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd 
snabbt ges stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. Den ökade psykiska ohälsan är en av vår tids 
stora utmaningar och det är därför viktigt att skolan arbetar målinriktat för att vända den nedåtgående 
trenden. Antalet hälsosamtal i skolan ska utökas.  
Det är viktigt att varje elev får nödvändig hjälp för att nå så långt som möjligt. Det krävs en flexibel skola 
som utmanar alla elever på deras nivå och stimulerar elever att hela tiden vilja komma längre. Det handlar 
både om elever som har det svårt i skolan men också om elever som är särskilt begåvade och behöver 
lite extra stimulans. 
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Det är viktigt att varje elev får välja skola och därför fortsätter vi utveckla det fria skolvalet även under 
2021. Målet är att alla elever får sitt förstahandsval. För att det ska vara möjligt behöver gamla skolor 
renoveras och nya skolor byggas. Först på tur att renoveras är Myråsskolan. I Borås nya stadsdel Gässlösa 
planeras byggnation av en ny F-9-skola. 

Gymnasieskolan i Borås Stad ska ha fortsatt hög kvalitet och ge alla elever en chans att utvecklas. Fler 
elever ska klara gymnasiet utan att kraven sänks. Gymnasieskolan och gymnasiesärskola ska utvecklas. 
En del i det är att bygga ut Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet så att vi kan bli mer flexibla 
i vår antagningsprocess. Vi vill också se över möjligheten att göra om kvarteret Nornan till ett Campus 
Bäckäng, en del av Bäckängsgymnasiet. 

Det är viktigt att kommunen fortsätter arbeta med KAA-elever, det vill säga elever som befinner sig i det 
kommunala aktivitetsansvaret. Det handlar om elever som varken studerar eller arbetar. Under 2020 har 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan med Arbetslivsnämnden etablerat en KAA-enhet 
som har börjat med uppsökande verksamhet. Nästa steg är att hjälpa fler ungdomar tillbaka till utbildning. 

Coronapandemin har gjort att människor blir av med sina jobb och behöver ställa om. När samhället står 
inför eller har gått in i en lågkonjunktur befinner sig vuxenutbildningen i en högkonjunktur. Det visar oss 
hur viktigt det är med en flexibel vuxenutbildning som kan möta framtidens behov.  

Det är viktigt att vuxenutbildningen samverkar med näringslivet och Högskolan i Borås så att 
arbetsmarknadens behov möts. Det kan till exempel handla om att förlägga SFI-utbildningar (svenska 
för invandrare) på arbetsplatser och om att ta fram lärlingsutbildningar tillsammans med företag så att 
man matchar deras behov. Att ha ett nära samarbete med arbetslivsnämnden är viktigt, i syfte att växla 
bidrag mot jobb samt för att växla upp statliga medel för arbetsmarknadsinsatser. 

Individ- och familjeomsorg 
Alla som växer upp i Borås oavsett social bakgrund ska rustas med kunskap och färdigheter att klara livet. 
Borås ska belöna flit, företagsamhet och framsteg. 

Genom tidiga och generella insatser från socialtjänsten ska staden arbeta med att stoppa rekryteringen till 
kriminell verksamhet. Det arbetet behöver ske i nära samarbete med skola, föreningsliv och öppen 
ungdomsverksamhet. Det är också viktigt att erbjuda personer i kriminell miljö möjlighet att hoppa av 
genom exit-verksamhet, så kallad ”avhopparverksamhet”. Egenregins insatser ska kvalitetssäkras så att 
de lever upp till Socialstyrelsens krav på externa utförare. SSPF-arbetet (socialtjänst, skola, polis och fritid) 
är framgångsrikt och ska utvecklas. I grunden handlar det om att tillsammans skapa framtidstro, där skola, 
jobb och bostäder står i fokus.  

Idag finns en utvecklad samverkan mellan kommun, polis och det civila samhället där också näringslivet 
gör viktiga insatser när det kommer till det förebyggande arbetet, till exempel genom sponsring av 
läxläsning.  Samverkan mellan dessa parter är avgörande för att nå framgång och samarbetet behöver 
kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Ett exempel på god samverkan är när socialtjänsten tidigare hade 
en person anställd med tjänst förlagd på polishuset. En sådan tjänst ska återinföras. På så vis kan broar 
byggas mellan polis och socialtjänst och insatser snabbare sättas in. 

Alltför många barn som växer upp i utsatta miljöer löper stor risk att ärva sina föräldrars problem och 
utsatthet. Hotet om social ärftlighet är ett misslyckande som bryter mot allt vad Borås borde stå för: att 
alla barn ska få en egen chans att bygga en bra framtid på sina egna meriter. För att avvärja hotet om 
social ärftlighet behöver andelen som barn i familjer, som uppbär försörjningsstöd, minska. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ställs ofta inför svåra överväganden när val av insats ska göras. 
Ekonomin ska inte vara ett hinder för insatser som anses nödvändiga enligt nämndens bedömning.  
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Kultur 
Som kultur- och evenemangskommun ska Borås upplevas som modern, nyskapande och tillåtande. 
Borås ska vara en attraktiv stad för de kreativa näringarna och ska uppmuntra initiativ för att göra 
Borås till en upplevelserik stad. Besöksnäringen stärks genom turism, evenemang och möten av alla de 
slag.  

Kulturnämnden ska under 2021 planera för en effektivisering av biblioteksverksamheten. Genom att 
folkbiblioteken utvecklar olika profiler och verksamheter med spets, ges förutsättningar för att minska 
antalet folkbibliotek och istället för lokalkostnader erbjuda mer innehåll till kommuninvånarna.  

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek 
ska bli Mer-öppna. Mer-öppet bibliotek är ett komplement till bibliotekens vanliga öppettider, vilket 
betyder att man kan använda biblioteket även när det är obemannat. I planen ska biblioteken som finns 
i serviceorterna prioriteras. Detta är ett koncept som har fungerat utmärkt och fler boråsare ska kunna 
ta del av denna möjlighet. 

Det är viktigt att den konstnärliga utsmyckningen av staden fortsätter så att fler boråsare kan ta del av 
konst och kultur i sin vardag. 4,5 miljoner kronor avsätts till konstbiennalen under 2021, som en del av. 
Borås 400-årsfirande. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen föräldrar som 
känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på förskolan 
ska öka, %. 

95,4 95,9 95,8 95,7 96 

Andelen barn som får plats 
på förskola på önskat 
placeringsdatum, ska öka 
(%) 

42 - 74 81 - 

Andelen elever i åk 9 som är 
behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska 
öka, %. 

85 79 80 80 84 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i årskurs 9 ska 
öka. 

221 213 222 220 223 

Andelen elever som känner 
sig trygga i grundskolan, åk 
4-9 ska öka, %. 

92,2 91,8 87,3 87,2 89,1 

Andelen elever som känner 
sig trygga i gymnasieskolan 
ska öka, %. 

94,8 96,3 95,2 95 - 

Andelen elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen ska 
öka, %. 

- 93,2 93 91 92 

Andelen barn och unga som 
inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd ska öka; %. 

98 98 99 99 98 
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma 
med målbilder för resterande delar av Social hållbart Borås. Kommunstyrelsen 

Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande lagstiftning, erbjuder 
förskola från ett års ålder. Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till 
förskola enligt de möjligheter som finns i lagen. 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 
2021 utreda hur skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den 
enskilda eleven drabbas. 

Grundskolenämnden, 
Tekniska nämnden 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 
2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler 
gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda 
lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Lokalförsörjningsnämnden, 
Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda 
förutsättningarna för att i högre grad kunna stötta unga, vars placering 
inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 
boende. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken 
ordning kommunens bibliotek ska bli Mer-öppna. Biblioteken i 
serviceorterna ska prioriteras. 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden ska under 2021 planera för en effektivisering av 
biblioteksverksamheten, i syfte att i färre lokaler erbjuda mer verksamhet.  Kulturnämnden 

Företagande växer genom samverkan 
Förutsättningarna att starta och driva företag i Borås ska vara goda. Kommunen ska vara tillåtande, 
tillmötesgående, opartisk och rättvis i kontakter med såväl små som stora företag. Att ständigt utveckla 
servicen till näringsidkare och kommuninvånare ska vara ledstjärna för samtliga av kommunens 
verksamheter.  

Likvärdiga konkurrensvillkor mellan olika aktörer ska gälla och kommunen ska sätta serviceperspektiv 
framför myndighetsperspektiv genom att erbjuda en dialogbaserad, effektiv handläggning och 
myndighetsutövning. Företagandets villkor och företagens betydelse för att skapa välstånd och 
arbetstillfällen ska vägleda beslutsfattandet och samhällsplaneringen i kommunen. Alla jobb behövs, 
enkla såväl som högkvalificerade.   

Kommunen ska ha en aktiv dialog med företag som befinner sig i en om-/ nyetableringsfas, samt företag 
från branscher vi önskar se i kommunen, i syfte att Borås ska ses som det självklara valet för företagen. 
Det är därför viktigt att det finns tillgänglig industrimark för etableringar av olika storlek. Under 2021 ska 
markreserven öka med målet att nå en reserv om 400 000 kvm.  

Sveriges elkapacitet har diskuterats flitigt under de senaste åren. Vi behöver säkerställa att 
kommuninvånarna har god tillgång till el, och att kommunens elnät klarar effekt- och kapacitetsbehovet 
från framtida företagsetableringar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort behovet i elnätet 
är inom kommunen och vilken typ av verksamheter är möjliga att etablera med nuvarande kapacitet. 

Vi ger därför ett utredningsuppdrag att utreda vilket effektbehov Borås har. För att klara, stadens, 
kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el.  

På grund av coronapandemin har många företag haft det svårt. För att stötta och underlätta har Borås 
Stad bland annat inrättat Företagsakuten, ett forum där lokala och regionala näringsidkare kan få råd, 
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stöd och svar på frågor från våra näringslivsutvecklare. 

Om situationen tillåter ska Kommunstyrelsen återuppta satsningen Borås runt på 109 dagar för att möta 
näringslivet och skapa kontakter. Genom personliga möten besöker politiker små som stora företag i hela 
kommunen.  

Borås Stad vill vid utveckling och nybyggnation av olika typer av anläggningar se ett nära samarbete med 
näringslivet och föreningslivet. Finns viljan till att av näringslivet vara en del av nya anläggningar ska detta 
vara möjligt. 

För att öka i Svenskt Näringslivs ranking behöver kommunen målmedvetet arbeta med att förbättra sig 
på områden där vi i dag får lågt betyg från stadens företagare. Därför ska det under året genomföras en 
översyn av vilka kommunala verksamheter som kan anses utöva en osund konkurrens gentemot 
näringslivet.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar för att kunna 
förbättra servicen till dessa.  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Resultatet av det 
sammanfattande omdömet 
om näringslivsklimatet i 
Borås Stad ska öka. (Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät skala mellan 1 
och 6). 

3,5 3,42 3,6 3,46 3,53 

Rankingen i SKL:s öppna 
jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI) ska 
öka 

66 72 71 71 - 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Översyn av vilka verksamheter som kan anses utöva osund konkurrens 
med näringslivet ska genomföras med syfte att förhindra densamma.  Kommunstyrelsen 

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares 
förutsättningar att driva företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effekt- och 
kapacitetsbehov Borås har för att klara, stadens, kommuninvånarnas och 
företagens framtida behov av el.  

Kommunstyrelsen 

Under 2021 ska markreserven öka med målet att nå en reserv om 400 000 
kvm.  Kommunstyrelsen 

 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
I Borås ska man kunna bo attraktivt med god service i hela kommunen, oavsett om du bor i staden eller 
på landsbygden. En tredjedel av invånarna i kommunen bor i våra serviceorter Dalsjöfors, Fristad, 
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Sandared och Viskafors med omnejd. 

Borås ska byggas attraktivt och hållbart i hela kommunen. Bostadspolitiken ska se till att fler får möjlighet 
att flytta dit de vill genom att se positivt på byggnation på landsbygden, i randzon och i sjönära lägen. Ett 
led är de utbyggnadsstrategier som är under arbete för orterna runt om i kommunen. Tillsammans med 
orternas delaktighet kommer strategierna forma och utveckla orterna ytterligare. Här har också 
Samhällsbyggnadsnämnden en avgörande uppgift i att säkerställa tillgängligheten av detaljplaner, vilka 
ska möjliggöra varierad bostadsbyggnation i varje ort. 

Det är centralt att man ska kunna arbeta överallt i hela kommunen. Tillgång till effektivt bredband 
behöver säkerställas. Den pågående pandemin har ytterligare understrukit denna utveckling. 

Ortsrådens organisation, nätverk och sammanhang har under lång tid skapats och blivit en självklar del i 
orterna. Dessa ska involveras vid processer och beslut. Delaktighet är avgörande för att invånare ska 
kunna påverka sitt liv och sin vardag. Ett sätt är att de tillsammans med lokala företag, föreningar och 
kommunens berörda förvaltningar skapar ett forum, en lokal Samrådsarena landsbygd, för att gemensamt 
utveckla samhället. 

Livskraftig stadskärna  
I arbetet för att skapa en mer attraktiv stad spelar skapandet av en mer levande stadskärna en viktig roll. 
Det är viktigt att kommunen möjliggör att det ska vara enkelt att ta sig till och från centrum, att 
möjligheterna att skaffa sig en bostad i centrum förbättras och att det ska vara enkelt att starta och bedriva 
företag i centrum, särskilt i den så kallade besöksnäringen. Det är några av flera viktiga pusselbitar för att 
bygga en mer levande stadskärna. 

För att öka tryggheten, behövs ett livskraftigt centrum med människor i rörelse. Arbetet med Purple Flag 
som kombinerar arbetet med att öka såväl trygghet som livskraft i stadskärnan är i det arbetet 
betydelsefullt och behöver fortsätta utvecklas.  
Möjligheten att ha uteserveringar öppna året runt ska ses över. Överlag behöver kommunen skapa enklare 
regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och 
förändras.  

En attraktiv stad är också en grön stad. Trädens och grönskans roll i staden ska värnas, både för att bidrar 
positivt till stadens attraktivitet men också för att träden spelar en viktig roll i att minska människans 
klimatavtryck.  

För att stadskärnan ska vara levande måste det vara enkelt att ta sig dit. Under året ska därför 
parkeringssituationen i centrum ses över för att underlätta för centrumhandel och besökare. För att 
ytterligare förbättra parkeringssituationen, både i centrum såväl som runt om i vår stad, behöver 
parkeringsnormen och kostnaderna för parkeringsköp ses över.  

Som ett led i ambitionen att nyttja Viskan som en tillgång i stadsplaneringen, ska möjligheten att 
tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet till Hallbergsgatan – via Sandwalls plats - utredas. 

Stadsutveckling 
Borås ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i och kommunen ska ge goda förutsättningar för 
Borås att växa. Det är en utmaning och ställer krav på att kommunen, i takt med tillväxten, också 
säkerställer att människors behov av bostäder, rekreation, parker och naturliga mötesplatser tillgodoses. 

Nya utvecklingsområden som enligt översiktsplan och utbyggnadsstrategi ska planeras, är Gässlösa, 
Knalleland och på sikt även Getängen. Det är komplexa processer som förutsätter långsiktighet och god 
förankring. Kommunen ska hålla ihop och därför riktas medel till att forma dessa utvecklingsprocesser i 
tidigt skede, för att möjliggöra att så stora omvandlingsprojekt ska bli mer långsiktiga med god förankring 
hos alla intressenter. Arbetet ska bedrivas förvaltningsöverskridande och flexibelt.  Kommunen kommer 
ta lärdom av andra städer som växer och som planerar nya stadsdelar. Genom att säkerställa och fördjupa 
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arbetet mellan översiktsplanering och detaljplanering blir det en mer gemensam kraftsamling. 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ska etablera en projektorganisering kring större 
stadsutvecklingsprojekt samt stärka det strukturskissarbete som är tänkt att vara länken mellan översiktlig 
och detaljerad planering.  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

75 81 98 99 98 

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

63,4 74,4 82 82 - 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 22 23 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 
Som ett led i ambitionen att nyttja Viskan som en tillgång i stadsplaneringen, 
ska möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet 
till Hallbergsgatan – via Sandwalls plats - utredas. 

Tekniska nämnden 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
En god infrastruktur är viktigt i en växande stad. Genom bra infrastruktur underlättar vi för näringslivets 
expansion, för fler arbetstillfällen och för människors vardag att gå ihop. Kommunens infrastruktur ska 
främja effektiva, hållbara transporter och god framkomlighet. Så banar vi väg för stadens möjlighet att 
fortsätta växa och för människor att bo och leva efter sina egna villkor och önskemål. 

Utifrån ovanstående ska samtliga nämnder och kommunala bolag planera för att avveckla de fossila 
bränslena i den takt som krävs och arbeta med att transporteffektivisera hela sin verksamhet. I detta ingår 
att underlätta för anställda att välja klimateffektiva resor i tjänsten, samt om möjligt till och från arbetet. 

Elektrifieringen av stadstrafiken behöver fortsätta. Staden behöver både klara sina egna verksamheters 
behov av el men också säkerställa att allmänheten har god tillgång till laddinfrastruktur. 
Lokalförsörjningsnämnden erhåller därför en investeringsram för att bygga ut laddinfrastruktur för att 
klara stadens egna verksamheters behov. Det är också viktigt att tillgången till laddinfrastruktur för 
stadens invånare är god. I det arbetet behöver både Borås Stad och andra aktörer i kommunen ta ett stort 
ansvar. Därmed är det av största vikt att kommunens elnät klarar effekt- och kapacitetsbehovet. 

Budgeten för snöröjning är begränsad men behoven periodvis stora. För att underlätta för prioriteringar 
som står i samklang med merparten av våra kommuninvånares förväntningar, får Tekniska nämnden i 
uppdrag att se över sina startkriterier för snöröjning. För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom 
andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av 
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arbetet mellan översiktsplanering och detaljplanering blir det en mer gemensam kraftsamling. 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ska etablera en projektorganisering kring större 
stadsutvecklingsprojekt samt stärka det strukturskissarbete som är tänkt att vara länken mellan översiktlig 
och detaljerad planering.  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

75 81 98 99 98 

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

63,4 74,4 82 82 - 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 22 23 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 
Som ett led i ambitionen att nyttja Viskan som en tillgång i stadsplaneringen, 
ska möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet 
till Hallbergsgatan – via Sandwalls plats - utredas. 

Tekniska nämnden 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
En god infrastruktur är viktigt i en växande stad. Genom bra infrastruktur underlättar vi för näringslivets 
expansion, för fler arbetstillfällen och för människors vardag att gå ihop. Kommunens infrastruktur ska 
främja effektiva, hållbara transporter och god framkomlighet. Så banar vi väg för stadens möjlighet att 
fortsätta växa och för människor att bo och leva efter sina egna villkor och önskemål. 

Utifrån ovanstående ska samtliga nämnder och kommunala bolag planera för att avveckla de fossila 
bränslena i den takt som krävs och arbeta med att transporteffektivisera hela sin verksamhet. I detta ingår 
att underlätta för anställda att välja klimateffektiva resor i tjänsten, samt om möjligt till och från arbetet. 

Elektrifieringen av stadstrafiken behöver fortsätta. Staden behöver både klara sina egna verksamheters 
behov av el men också säkerställa att allmänheten har god tillgång till laddinfrastruktur. 
Lokalförsörjningsnämnden erhåller därför en investeringsram för att bygga ut laddinfrastruktur för att 
klara stadens egna verksamheters behov. Det är också viktigt att tillgången till laddinfrastruktur för 
stadens invånare är god. I det arbetet behöver både Borås Stad och andra aktörer i kommunen ta ett stort 
ansvar. Därmed är det av största vikt att kommunens elnät klarar effekt- och kapacitetsbehovet. 

Budgeten för snöröjning är begränsad men behoven periodvis stora. För att underlätta för prioriteringar 
som står i samklang med merparten av våra kommuninvånares förväntningar, får Tekniska nämnden i 
uppdrag att se över sina startkriterier för snöröjning. För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom 
andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av 
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cykelbanor göras. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier för 
snöröjning. För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom andra delar av 
vinterväghållningen, bör en översyn av kriterierna för snöröjning och 
halkbekämpning av cykelbanor göras. 

Tekniska nämnden 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Borås Stad ska ta sitt ansvar för att möta klimatutmaningen. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att 
miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i alla stadens verksamheter. Alla har ett ansvar och vår 
ambition är att vår politik ska göra det enklare för varje människa och organisation att göra bra miljöval. 
Borås ska aktivt delta i arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar och genom att inta rollen 
som en förebild i miljöfrågor kan kommunen vara pådrivande i klimatarbetet. Det är vår skyldighet att 
säkerställa att kommande generationer också får möjlighet till ett gott liv. Samtidigt ska vi inte moralisera 
över människors livsval.  

I det lokala miljöarbetet vill vi särskilt värna träden och grönskan i staden. Det är viktigt, inte minst med 
tanke på den klimatutmaning vi står inför, att vi bevarar träd i stadsmiljön, som vi vet absorberar koldioxid 
och skapar ren luft. Med detta i åtanke ska det alltid finnas en tydlig förklaring och motivering kring 
nyttan när träd avverkas.  

En del av Borås Stads mark har i tidigare skeden utsatts för stora föroreningar. Kommunen har ett 
moraliskt ansvar att ta hand om dessa föroreningar.  

Under coronakrisen har arbetssätt prövats som skulle kunna bidra till att minska stadens samlade 
klimatpåverkan. Erfarenheter av dessa arbetssätt, fördelar och nackdelar, ska tas tillvara. Det kan handla 
om allt från bättre teknisk kapacitet och utrustning för distansmöten till översyn av fysiskt deltagande i 
konferenser och kurser. 

Kostorganisationen har precis gjort en omstart när det gäller att arbeta för minskat matsvinn. Matens 
klimatavtryck och svinnet ska mätas löpande och minska över tid på ett sätt som medverkar till att klara 
koldioxidbudgeten. Stadens kök ska vid utgången av 2021 klara motsvarande Kravs certifiering på nivå 
två, enligt Borås Stads Miljömål. Genom kravställning vid upphandling av livsmedel har Borås Stads 
verksamheter nått de mål som satts upp för inköp av ekologiska livsmedel. Mått om andelen ekologiska 
livsmedel kan därför anses ha spelat ut sin roll.   

Det är dags att ta ytterligare steg i arbetet med att minska kommunens klimatavtryck. Kommunstyrelsen 
får i uppdrag att presentera vilka möjliga kolsänkor som kommunen kan vara med i att förverkliga genom 
att vara medfinansiär. De kolsänkor som redovisas ska rangordnas utefter hur mycket koldioxid som 
minskas per satsad krona. 

Sedan tidigare är fastslaget att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå 
från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. 

Ytterligare en lönsam och effektiv insats kommunen kan göra i sitt klimatarbete är att anlägga solpaneler, 
t.ex. på taken på kommunala byggnader. Den totala energiproduktionen från solenergi ska därför öka.  
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Den totala 
energiproduktionen från 
solenergi ska öka, MWh 

133 118 210 230 - 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen 
kan medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i 
termer av minskad koldioxid per investerad krona.  

Kommunstyrelsen 

Ekonomi och egen organisation 
Med över 10 000 anställda är Borås Stad den enskilt största arbetsgivaren i kommunen. Som arbetsgivare 
ska vi alltid sträva efter att vara en arbetsplats där medarbetare känner delaktighet, där nytänkande och 
öppenhet är ledord och möjligheten till personlig utveckling är stor. 

När vi blir fler i kommunen ökar behovet av personal. Borås likt övriga Sverige står inför stora 
rekryteringsbehov på grund av betydande pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster. För 
att möta personalbristen ska Borås Stad ständigt verka för att vara en intressant och lockande arbetsgivare. 
För att bidra till att göra Borås Stad till en mer attraktiv arbetsgivare ska andelen timavlönade av de 
anställda hållas på en så låg nivå som verksamheten tillåter. Alla anställda ska ha möjlighet till 
kompetensutveckling. 

Borås Stad arbetar aktivt med att främja en god organisationshälsa. Frisk organisation är ett pågående 
projekt som spänner över tre år. Målet med satsningen är att den ska leda till mindre sjukfrånvaro och 
god hälsa hos alla anställda i kommunen. För att förbättra de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaro, 
är det också viktigt att stimulera fysisk aktivitet bland de anställda. Andelen anställda som ansöker om 
friskvårdbidrag ska successivt öka.  

Vi blir allt mer varse om att vi måste förändra vårt sätt att leva på ett mer hållbart sätt, så att vi vet av vi 
lämnar efter oss en planet värd att leva på. Alla måste hjälpas åt för att vi ska lyckas. Staden har fattat ett 
beslut om koldioxidbudget som ett verktyg för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi vill utreda hur vi kan 
finna kolsänkor för lagring av koldioxid. 

Vi vill möjliggöra och uppmuntra anställda som vill driva kommunala verksamheter på intraprenad. Ett 
första steg är att Kommunstyrelsen under första halvan av 2021 får i uppdrag att ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 

För att säkerställa att de insatser som nyttjas inom Individ- och familjeomsorgens egenregi håller rätt 
kvalité i förhållande till satsade medel, ska en genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
verksamhet genomföras. Utredningen ska belysa egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med RAM-
upphandlade insatser samt redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i jämförelse med RAM-
upphandlade. Utredningen ska även redovisa om strukturella brister föreligger. 

Ansvar för skattebetalarnas pengar 
Borås växer och det fodrar politiskt ledarskap, som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden 
och omfattande investeringar med en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. Att höja skatten kan aldrig 
vara den första åtgärd som vidtas, utan ska snarare ses som en sista utväg. Redan i dag har 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Den totala 
energiproduktionen från 
solenergi ska öka, MWh 

133 118 210 230 - 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen 
kan medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i 
termer av minskad koldioxid per investerad krona.  

Kommunstyrelsen 

Ekonomi och egen organisation 
Med över 10 000 anställda är Borås Stad den enskilt största arbetsgivaren i kommunen. Som arbetsgivare 
ska vi alltid sträva efter att vara en arbetsplats där medarbetare känner delaktighet, där nytänkande och 
öppenhet är ledord och möjligheten till personlig utveckling är stor. 

När vi blir fler i kommunen ökar behovet av personal. Borås likt övriga Sverige står inför stora 
rekryteringsbehov på grund av betydande pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster. För 
att möta personalbristen ska Borås Stad ständigt verka för att vara en intressant och lockande arbetsgivare. 
För att bidra till att göra Borås Stad till en mer attraktiv arbetsgivare ska andelen timavlönade av de 
anställda hållas på en så låg nivå som verksamheten tillåter. Alla anställda ska ha möjlighet till 
kompetensutveckling. 

Borås Stad arbetar aktivt med att främja en god organisationshälsa. Frisk organisation är ett pågående 
projekt som spänner över tre år. Målet med satsningen är att den ska leda till mindre sjukfrånvaro och 
god hälsa hos alla anställda i kommunen. För att förbättra de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaro, 
är det också viktigt att stimulera fysisk aktivitet bland de anställda. Andelen anställda som ansöker om 
friskvårdbidrag ska successivt öka.  

Vi blir allt mer varse om att vi måste förändra vårt sätt att leva på ett mer hållbart sätt, så att vi vet av vi 
lämnar efter oss en planet värd att leva på. Alla måste hjälpas åt för att vi ska lyckas. Staden har fattat ett 
beslut om koldioxidbudget som ett verktyg för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi vill utreda hur vi kan 
finna kolsänkor för lagring av koldioxid. 

Vi vill möjliggöra och uppmuntra anställda som vill driva kommunala verksamheter på intraprenad. Ett 
första steg är att Kommunstyrelsen under första halvan av 2021 får i uppdrag att ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 

För att säkerställa att de insatser som nyttjas inom Individ- och familjeomsorgens egenregi håller rätt 
kvalité i förhållande till satsade medel, ska en genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
verksamhet genomföras. Utredningen ska belysa egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med RAM-
upphandlade insatser samt redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i jämförelse med RAM-
upphandlade. Utredningen ska även redovisa om strukturella brister föreligger. 

Ansvar för skattebetalarnas pengar 
Borås växer och det fodrar politiskt ledarskap, som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden 
och omfattande investeringar med en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. Att höja skatten kan aldrig 
vara den första åtgärd som vidtas, utan ska snarare ses som en sista utväg. Redan i dag har 
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kommuninvånarna ett högt skattetryck. Tillsammans ska vi sträva efter goda resultat i skolan och hög 
nöjdhet med äldreomsorg och sociala insatser, samtidigt som kostnaden per invånare i staden minskar. 
Därtill ska staden också vara effektiv med sina resurser. 

Vi har att ett ansvar att hantera skattebetalarnas pengar med omsorg och att inte ta ut mer i skatt och 
avgifter än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla den service som utlovats. Att använda skattemedel 
varsamt är vår skyldighet mot boråsarna. Det är trots allt deras pengar och dem som vi som kommun har 
att tjäna. Vi föreslår i år ingen skattesänkning eftersom vi ser ett stort behov av att få resultat som 
möjliggör täckning av så stora delar av investeringsbehovet som möjligt under 2021 och åren framöver. 
Risken finns annars att primärkommunen kommer behöva låna för att betala för investeringarna. 

För att minska slöseriet med skattemedel ska alla nämnder årligen ta fram ett slöseribokslut som listar 
kostnader som varken kan motiveras utifrån politiska beslut eller utifrån lagstiftning.  

För att få maximal utväxling för skattebetalarnas pengar, behöver också förvaltningsorganisationen vara 
uppbyggd på ett effektivt sätt. Genom att ersätta Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Miljö- och konsumentnämnden med en förvaltning och två tillhörande myndighetsnämnder, kan 
synergieffekter uppnås på flertalet områden och skattebetalarnas medel användas på ett sätt som ger 
högre kvalitet i servicen till boråsarna.  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

563 492 414 399 420 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

7,5 7,3 7,4 7,3 8,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

472,7 407,9 446,6 430,3 392,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 40 - 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och 
Sociala omsorgsnämnden tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller 
motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under första halvan 
av 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas 
mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering, Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig 
under första halvan av 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och 
konsumentnämnden 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3234

 

Alternativt förslag till Borås Stad, BUDGET 2021 20 (110) 

   

Uppdrag Nämnd/bolag 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en 
gemensam kostorganisation under en nämnd, till exempel 
Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. Uppdraget ska 
redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, 
Vård- och äldrenämnden 

Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka 
uppgifter som förvaltningen ska ansvara för. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram 
regelverk och informationsmaterial om intraprenader. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan som tar 
fasta på de kommunala investeringsbehoven under de kommande 10 
åren. I ett sådant dokument kan exempelvis behov av nya verksamheter 
och omvandling av områden såsom Gässlösa, Knalleland och Nedre 
Norrby samt behov av marksanering redovisas. Till dokumentet ska en 
finansieringsplan redovisas. Finansieringsplanen ska visa på uppskattade 
kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Borås utvecklas i 
syfte att beskriva behovet av finansiering.  

Kommunstyrelsen 

Bostadsbolagen samlas i en koncern i syfte att säkra de små 
bostadsbolagens framtid.  Kommunstyrelsen 

För att beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig av en viss 
service, kommunal tjänst eller verksamhet, ska tjänstegarantier införas.  Kommunstyrelsen 

En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet 
ska genomföras i syfte att säkerställa att rätt insats nyttjas. Utredningen 
ska belysa egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med RAM-
upphandlade insatser samt redovisa vilka resultat som egenregins 
insatser har i jämförelse med RAM-upphandlade insatser. Utredningen 
ska även redovisa om strukturella brister föreligger. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen ska ha samordningsansvar i arbetet mot hemlöshet.  Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ges i uppdrag att samordna en översyn av antalet 
verksamhetsmått med syfte att minska dessa.  

Kommunstyrelsen 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda 
utbildning i ekonomi till, chefer med ekonomiskt ansvar i syfte att 
säkerställa effektiv resursanvändning. 

Alla nämnder 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan 
motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas. 

Alla nämnder 

I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen 
som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av 
mer service. Nämnderna ska säkerställa att handlingsberedskap finns för 
att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Alla nämnder 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom 
Borås Stad i arbetet mot invasiva arter. 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag Nämnd/bolag 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en 
gemensam kostorganisation under en nämnd, till exempel 
Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. Uppdraget ska 
redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Kommunstyrelsen, 
Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, 
Vård- och äldrenämnden 

Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka 
uppgifter som förvaltningen ska ansvara för. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram 
regelverk och informationsmaterial om intraprenader. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan som tar 
fasta på de kommunala investeringsbehoven under de kommande 10 
åren. I ett sådant dokument kan exempelvis behov av nya verksamheter 
och omvandling av områden såsom Gässlösa, Knalleland och Nedre 
Norrby samt behov av marksanering redovisas. Till dokumentet ska en 
finansieringsplan redovisas. Finansieringsplanen ska visa på uppskattade 
kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Borås utvecklas i 
syfte att beskriva behovet av finansiering.  

Kommunstyrelsen 

Bostadsbolagen samlas i en koncern i syfte att säkra de små 
bostadsbolagens framtid.  Kommunstyrelsen 

För att beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig av en viss 
service, kommunal tjänst eller verksamhet, ska tjänstegarantier införas.  Kommunstyrelsen 

En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet 
ska genomföras i syfte att säkerställa att rätt insats nyttjas. Utredningen 
ska belysa egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med RAM-
upphandlade insatser samt redovisa vilka resultat som egenregins 
insatser har i jämförelse med RAM-upphandlade insatser. Utredningen 
ska även redovisa om strukturella brister föreligger. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen ska ha samordningsansvar i arbetet mot hemlöshet.  Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ges i uppdrag att samordna en översyn av antalet 
verksamhetsmått med syfte att minska dessa.  

Kommunstyrelsen 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda 
utbildning i ekonomi till, chefer med ekonomiskt ansvar i syfte att 
säkerställa effektiv resursanvändning. 

Alla nämnder 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan 
motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas. 

Alla nämnder 

I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen 
som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av 
mer service. Nämnderna ska säkerställa att handlingsberedskap finns för 
att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Alla nämnder 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom 
Borås Stad i arbetet mot invasiva arter. 

Kommunstyrelsen 
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Borås 2025 
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. 
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara individernas unika kraft, kunskap, 
förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever 
människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som 
industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. 

Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar.  

Oavsett om du bor eller bara arbetar eller på annat sätt verkar i staden ska du kunna vara med och påverka 
stadens framtid. Vår vision om Borås ska kunna bäras av så många som möjligt. 

Styrmodell i Borås Stad 

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

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. Målen i budgeten ska följas upp med en 
beskrivning av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Här ska kortfattat och enkelt framgå varför målet 
uppnåtts eller inte. 

Årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och analys av måluppfyllelsen. Det är dock av 
stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras och analyseras löpande under verksamhetsåret och inte enbart 
blir en punkt i en årsredovisning. Därför gäller att utfallet för indikatorerna ska ingå både i löpande 
månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om en indikator finns tillgängliga 
ska de redovisas och analyseras i de ordinarie uppföljningsrapporterna.  

Målstyrningen 
Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och mot uppsatta mål. Det handlar om att skapa 
ett klart samband mellan resurser, aktiviteter, prestationer och effekter för dem vi är till för. Målstyrningen 
i Borås Stad utgår från Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och indikatorer. 

Indikatorer, särskilda uppdrag och aktiviteter utgår från visionens strategiska målområden: 

1. Människor möts i Borås 

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3. Företagandet växer genom samverkan 

4. Livskraftig stadskärna 

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

De ekonomiska resurserna ger, tillsammans med engagerade medarbetare, förutsättningar för 
verksamheten. Därför finns, utöver visionens målområden, även stödområdet ekonomi och egen organisation. 
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Inom målområdet finns indikatorer för sjukfrånvaro, timavlönade och hälsa. Kommunfullmäktige har 
uttryckt mål för kommunen i sin helhet, och varje nämnd ska utifrån sin utgångspunkt och sina 
förutsättningar arbeta i den riktning som framgår av de kommuntotala målen. Nämndernas utfall 
redovisas i texterna för respektive nämnd.  

Utvecklingsarbete 

Revidering av visionen 
Under 2021 ska visionen antas av Kommunfullmäktige igen och behöver innan dess åter revideras och 
förankras. Utgångspunkter för revideringen är att visionen ska fortsätta att utgå från hållbarhet, i form av 
en berättelse och kompletterad med strategiska målområden. Visionen ska gälla för alla som bor, arbetar, 
lever, umgås och möts i Borås. 

Målsättningar med revideringsarbetet är att stärka visionens förankring, uppföljning, koppling till övriga 
styrdokument samt att nå ut till boråsarna för underlätta att visionen om ett hållbart Borås kan nås och 
blir verklig för fler. 

Tillitsresan 
I Borås Stad förenas medarbetare i ett gemensamt uppdrag – att underlätta och förbättra människors 
vardag. Vårt mål är en organisation som bygger på förtroende, transparens och tillit. Arbetet med 
projektet Tillitsresan – en organisationsidé där allt ledarskap och medarbetarskap ska präglas av tillit 
- kommer att fortsätta under 2021. Tillitsresan banar väg för en större tro på varandra genom att, via 
politikers beslut och viljeinriktning, ge chefer mandat och medarbetare utrymme. På så sätt åstadkommer 
vi ett förhållningssätt mellan medarbetare och invånare som är mer tillåtande, utvecklande och kreativt.  

Under året ska Borås Stads styr- och ledningssystem revideras i riktning mot tillitsbaserad styrning så att 

 det fokuserar på verksamhetens syfte och boråsarnas behov, 
 varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 
 förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla medarbetare som tar initiativ till 

utveckling och samarbete över de traditionella gränserna. 

För att tillitsresan ska ge den effekt som avses är det avgörande att mandat och ansvar följs åt och att 
medarbetare och chefer ute i organisationen har mandat att fatta de beslut som är bäst för verksamheten. 
För att inte riskera leda till en mindre effektiv styrning, förutsätter den tillitsbaserade styrningen ökad 
dialog mellan politik och ledning, samt ledning och medarbetare, så att arbetet säkert ligger i linje med 
den politiska viljeinriktningen.  

Arbetet sker i form av Tillitsresan, där koncernövergripande arbetsgrupper arbetar igenom de 
utvecklingsområden som definierades under arbetet i SKL-projektet Förenklat och effektivare 
styrsystem. Arbetet fortsätter under 2021 med att arbeta fram konkreta förslag på förändringar och 
förbättringar. 

Innovation 
Borås Stad påbörjar arbetet med Fas 3 av Innovationsplattformen. Arbetet under 2020 och 2021 innebär 
att Borås Stad ska ha ett eget ägarskap och plattformen ska övergå i ordinarie verksamhet. 

Plattformen kommer att förstärkas med nätverk och kompetens från linjen. Vidare kommer etablerade 
nätverk till akademin, institut, näringsliv, myndigheter och andra organisationer i det lokala 
innovationssystemet att kunna nyttjas för gemensam kraftsamling och mobilisering. 
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Vi behöver fortsätta vårt arbete med innovation inom och utanför den kommunala förvaltningen. I Borås 
har vi en utmärkt infrastruktur i detta med bland annat ett starkt omkringliggande näringsliv, RISE och 
Science Park. Kommunen fortsätter också sitt arbete med Innovationsplattform Borås. 

Framöver kommer kommunen behöva satsa på många projekt för ökad innovation. Det kan handla om 
digitalisering, IT eller hållbarhetsarbete. Politiken har en central roll när medel för innovation ska 
omfördelas eller sökas.   

Arbetet med mänskliga rättigheter 
Arbetet med mänskliga rättigheter är fastslaget i Sveriges grundlag och det kommunala kärnuppdraget 
bygger på mänskliga rättigheter. Alla verksamheter i Borås Stad har skyldigheter att tillgodose 
rättigheterna för de som lever, bor och verkar i Borås. Arbetet kan ses som både mål också medel för en 
jämlik och utvecklande organisation. Det är viktigt att inte bara tillgodose och skydda de mänskliga 
rättigheterna utan också säkerställa att arbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Medarbetare ska ha god kunskap inom området. Framtagna verktyg hjälper till att se hur mänskliga 
rättigheter knyter an till det egna arbetsområdet. För att öka kunskapen och se hur det hör samman med 
det kommunala grunduppdraget krävs ett rättighetsbaserat arbetssätt. Att arbeta utifrån ett 
rättighetsperspektiv är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och handlar i första hand inte om att 
göra nytt, utan att synliggöra det som redan görs. 

Barn och ungas rättigheter 
För att arbeta utifrån barns rättigheter krävs kunskap om vilka rättigheter barn har. Genom att fler vuxna 
känner till barns rättigheter kan vi också sprida kunskap om barns rättigheter till barnen själva. 
Utbildningar, om vilka rättigheter barn har, fortsätter erbjudas till anställda inom Borås Stad. Likaså 
användningen av verktyg som barnkonsekvensanalys och barnrättschecklista för att pröva barns bästa i 
beslut som rör barn och unga. 

Resultatet från LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2020 sprids till berörda nämnder, 
förvaltningar och civilsamhällesorganisationer för att öka kunskap om ungas livsvillkor. 

Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga 

Ett sammanhållet och tryggt Borås 
Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka 
förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. Borås stad är en av de kommuner som blivit 
beviljade ett statsbidrag som syftar till att stärka arbetet med den sociala utvecklingen. 

I september 2020 antog Kommunstyrelsen en målbild för socialt hållbart Borås. Syftet med målbilden är 
att identifiera målområden och strategier som nämnder och verksamheter i Borås Stad kan samlas kring 
för att tillsammans bidra till att öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa.  

Utgångspunkterna för arbetet är långsiktighet, tidiga och främjande insatser, kunskapsbaserat arbetssätt 
vilket innebär att det ska ske över organisatoriska gränser och mellan många olika professioner.  

Stadsledningskansliet ska under första kvartalet 2021 återkomma med målbilder för resterande delar av 
Social hållbart Borås – exempelvis demokrati, jämställdhet, tillgänglighet, arbete, bostäder samt fysiska 
och sociala miljöer.  

Konkreta åtgärder som ska genomföras inom ramen för ett Socialt hållbart Borås är:  

 Inför en socialtjänstgaranti där vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar efter att minderårig 
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gripits för brott.  

 När minderårig gripits för brott, omhändertas enligt lagen för berusning eller orosanmälan 
inkommit, ska socialtjänsten alltid påbörja en utredning. 

 Socialtjänsten ska ha en tjänst kopplad till polishuset 

 Socialtjänsten ska utveckla samarbete med näringslivet i centrala Borås 

För att långsiktigt kunna bryta utanförskap och social utsatthet, bör det undersökas vilka möjligheter det 
finns för personer även med försörjningsstöd att kunna byta bostad inom det kommunala 
bostadsbeståndet.  

Arbete mot kriminalitet 
Genom tidiga och generella insatser från socialtjänsten ska staden arbeta med att stoppa rekryteringen till 
kriminell verksamhet. Det arbetet behöver ske i nära samarbete med skola, föreningsliv och öppen 
ungdomsverksamhet. Det är också viktigt att erbjuda personer i kriminell miljö möjlighet att hoppa av 
genom exit-verksamhet, så kallad ”avhopparverksamhet”. Egenregins insatser ska kvalitetssäkras så att 
de lever upp till Socialstyrelsens krav på externa utförare. SSPF-arbetet (socialtjänst, skola, polis och fritid) 
är framgångsrikt och ska utvecklas. I grunden handlar det om att tillsammans skapa framtidstro, där skola, 
jobb och bostäder står i fokus.  
Idag finns en utvecklad samverkan mellan kommun, polis och det civila samhället där också näringslivet 
gör viktiga insatser när det kommer till det förebyggande arbetet, till exempel genom sponsring av 
läxläsning.  Samverkan mellan dessa parter är avgörande för att nå framgång och samarbetet behöver 
kontinuerligt utvärderas och utvecklas.  

Arbete mot våld i nära relationer 
Alla kommuninvånare ska kunna känna sig trygga i sitt eget hem. Stöd och hjälp till våldsutsatta personer 
ska säkerställas genom kommunala och ideella stödinsatser och tillgång till boenden. 

Kvinnojourerna gör ett viktigt arbete, särskilt i det akuta skedet. Stödet till jourer och andra 
frivilligorganisationer inom trygghetsområdet ska säkerställas samt förutsättningarna för att bredda stödet 
för att underlätta långsiktig planering ska utredas. Det är i första hand den som utövar våld som ska flytta 
eller byta bostad, inte den som blir utsatt för våldet. Många gånger är situationen känd innan det akuta 
skedet uppstår. Staden ska vara lyhörd för att själv eller via samverkanspartners kunna sätta in stöd och 
hjälp i ett förebyggande syfte för att undvika våldssituationer. Samverkan måste öka mellan kommunala 
och privata bostadsbolag för att hjälpa personer som utsatts för relationsnära våld till både temporärt och 
permanent boende. Olika former av stöd, exempelvis genom ett nätforum för dem som inte har möjlighet 
att lämna sitt hem, ska erbjudas. 

Sexuellt våld och våld i nära relationer upphör inte bara för att människor blir äldre. Äldre blir allt mer 
beroende av anhöriga och vårdpersonal och riskerar att bli isolerade från det övriga samhället. Våld och 
missförhållanden blir då svårare att upptäcka. Därför behövs verktyg som ökad kunskap om hur våldet 
kan se ut, kunskap om hur rätt frågor ställs som ökar sannolikheten att våldet upptäcks och det krävs 
rutiner för hur verksamheter ska agera när missförhållanden upptäcks. 

Bekämpa hederskultur 
Vi tolererar inte att så kallad hederskultur begränsar den enskildes mänskliga rättigheter. Större 
medvetenhet, god kompetens och likvärdigt bemötande är avgörande för att bekämpa hederskultur och 
bidra till att alla människor får leva i frihet. Vi har därför tagit initiativ till arbete med en åtgärdsplan mot 
och en kartläggning av hedersförtryck i Borås.  
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Att skydda ungdomar mot påtvingade och olagliga omskärelser eller äktenskap är en fråga om mänskliga 
rättigheter. Staden måste ha beredskap att agera omedelbart, på samma sätt som vid andra omedelbara 
omhändertaganden av barn och unga som far illa. Det kan handla om att ordna plats på skyddat boende 
och att i övrigt ge det stöd som de utsatta behöver. 
Det finns ungdomar som på grund av sin religion eller kulturella tradition kan uppleva det svårt att prata 
om sex och samlevnad. Inte minst gäller det ungdomar som inte identifierar sig med traditionella normer. 
Personal på stadens ungdomsmottagningar ska därför ha kunskap och erfarenhet av att ge stöd utifrån 
ett mångfaldsperspektiv. 
 
Motverka prostitution och trafficking 
Det finns personer som av olika anledningar hamnar i prostitution. Inte sällan handlar det om människor 
som lockats till Sverige med falska löften om jobb. Den stödverksamhet för prostituerade, som nu ligger 
i startgroparna, har en viktig roll att fylla i relationsvåldsenhetens verksamhet och ska vara en prioriterad 
del av Arbetslivsnämndens verksamhet.  

För att bland annat kunna stärka arbetet mot prostitution, undantas Arbetslivsnämnden från 
effektiviseringskrav inför kommande verksamhetsår. Det fortsatta arbetet ska bedrivas i enlighet med 
den nätverksmodell som finns i Helsingborg. 

Jämställdhet 
Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv och Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska 
delmålen: 

 Jämn fördelning av makt och inflytande. 
 Ekonomisk jämställdhet. 
 Jämställd utbildning. 
 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
 Jämställd hälsa. 
 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Borås Stads arbete utgår från boråsarna. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. 
Den innebär att alla invånare har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning. För att stärka jämställdhetsperspektivet i Borås Stads verksamheter ska samtliga 
förvaltningar och bolag arbeta med jämställdhetsintegrering som den huvudsakliga strategin inom svensk 
jämställdhetspolitik. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all 
politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva 
jämställda liv. Genom att jobba med jämställdhetsintegrering inom organisationens alla områden stärks 
arbetet med att se till de som lever, bor och verkar i Borås har förutsättningar att forma samhället och 
sina egna liv oavsett könstillhörighet. 
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ungdomsverksamhet. Det är också viktigt att erbjuda personer i kriminell miljö möjlighet att hoppa av 
genom exit-verksamhet, så kallad ”avhopparverksamhet”. Egenregins insatser ska kvalitetssäkras så att 
de lever upp till Socialstyrelsens krav på externa utförare. SSPF-arbetet (socialtjänst, skola, polis och fritid) 
är framgångsrikt och ska utvecklas. I grunden handlar det om att tillsammans skapa framtidstro, där skola, 
jobb och bostäder står i fokus.  
Idag finns en utvecklad samverkan mellan kommun, polis och det civila samhället där också näringslivet 
gör viktiga insatser när det kommer till det förebyggande arbetet, till exempel genom sponsring av 
läxläsning.  Samverkan mellan dessa parter är avgörande för att nå framgång och samarbetet behöver 
kontinuerligt utvärderas och utvecklas.  

Arbete mot våld i nära relationer 
Alla kommuninvånare ska kunna känna sig trygga i sitt eget hem. Stöd och hjälp till våldsutsatta personer 
ska säkerställas genom kommunala och ideella stödinsatser och tillgång till boenden. 

Kvinnojourerna gör ett viktigt arbete, särskilt i det akuta skedet. Stödet till jourer och andra 
frivilligorganisationer inom trygghetsområdet ska säkerställas samt förutsättningarna för att bredda stödet 
för att underlätta långsiktig planering ska utredas. Det är i första hand den som utövar våld som ska flytta 
eller byta bostad, inte den som blir utsatt för våldet. Många gånger är situationen känd innan det akuta 
skedet uppstår. Staden ska vara lyhörd för att själv eller via samverkanspartners kunna sätta in stöd och 
hjälp i ett förebyggande syfte för att undvika våldssituationer. Samverkan måste öka mellan kommunala 
och privata bostadsbolag för att hjälpa personer som utsatts för relationsnära våld till både temporärt och 
permanent boende. Olika former av stöd, exempelvis genom ett nätforum för dem som inte har möjlighet 
att lämna sitt hem, ska erbjudas. 

Sexuellt våld och våld i nära relationer upphör inte bara för att människor blir äldre. Äldre blir allt mer 
beroende av anhöriga och vårdpersonal och riskerar att bli isolerade från det övriga samhället. Våld och 
missförhållanden blir då svårare att upptäcka. Därför behövs verktyg som ökad kunskap om hur våldet 
kan se ut, kunskap om hur rätt frågor ställs som ökar sannolikheten att våldet upptäcks och det krävs 
rutiner för hur verksamheter ska agera när missförhållanden upptäcks. 

Bekämpa hederskultur 
Vi tolererar inte att så kallad hederskultur begränsar den enskildes mänskliga rättigheter. Större 
medvetenhet, god kompetens och likvärdigt bemötande är avgörande för att bekämpa hederskultur och 
bidra till att alla människor får leva i frihet. Vi har därför tagit initiativ till arbete med en åtgärdsplan mot 
och en kartläggning av hedersförtryck i Borås.  
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Att skydda ungdomar mot påtvingade och olagliga omskärelser eller äktenskap är en fråga om mänskliga 
rättigheter. Staden måste ha beredskap att agera omedelbart, på samma sätt som vid andra omedelbara 
omhändertaganden av barn och unga som far illa. Det kan handla om att ordna plats på skyddat boende 
och att i övrigt ge det stöd som de utsatta behöver. 
Det finns ungdomar som på grund av sin religion eller kulturella tradition kan uppleva det svårt att prata 
om sex och samlevnad. Inte minst gäller det ungdomar som inte identifierar sig med traditionella normer. 
Personal på stadens ungdomsmottagningar ska därför ha kunskap och erfarenhet av att ge stöd utifrån 
ett mångfaldsperspektiv. 
 
Motverka prostitution och trafficking 
Det finns personer som av olika anledningar hamnar i prostitution. Inte sällan handlar det om människor 
som lockats till Sverige med falska löften om jobb. Den stödverksamhet för prostituerade, som nu ligger 
i startgroparna, har en viktig roll att fylla i relationsvåldsenhetens verksamhet och ska vara en prioriterad 
del av Arbetslivsnämndens verksamhet.  

För att bland annat kunna stärka arbetet mot prostitution, undantas Arbetslivsnämnden från 
effektiviseringskrav inför kommande verksamhetsår. Det fortsatta arbetet ska bedrivas i enlighet med 
den nätverksmodell som finns i Helsingborg. 

Jämställdhet 
Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv och Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska 
delmålen: 

 Jämn fördelning av makt och inflytande. 
 Ekonomisk jämställdhet. 
 Jämställd utbildning. 
 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
 Jämställd hälsa. 
 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Borås Stads arbete utgår från boråsarna. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. 
Den innebär att alla invånare har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning. För att stärka jämställdhetsperspektivet i Borås Stads verksamheter ska samtliga 
förvaltningar och bolag arbeta med jämställdhetsintegrering som den huvudsakliga strategin inom svensk 
jämställdhetspolitik. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all 
politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva 
jämställda liv. Genom att jobba med jämställdhetsintegrering inom organisationens alla områden stärks 
arbetet med att se till de som lever, bor och verkar i Borås har förutsättningar att forma samhället och 
sina egna liv oavsett könstillhörighet. 
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål 

Budgetens grunder 
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt hur den 
finansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också ett internt resursfördelningsinstrument då 
ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsområden. Budgeten skall vara utformad 
och kopplad till de olika verksamheterna på ett sådant sätt att den utgör en bra grund för styrning och 
uppföljning på alla nivåer. 

Genom lagstiftningen 2006 om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergripande 
verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som en del i 
kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet men måste ses 
tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen. 

En annan budgetförutsättning är Kommunfullmäktiges beslut om visionen ”Borås 2025”. De 
övergripande och långsiktiga mål för Borås som finns i visionen har brutits ned till indikatorer för att 
kunna mätas och följas i uppföljningssystemet. En snabbare koppling mellan resultat och nya 
prioriteringar kommer då också att bli möjlig. 

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

Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och antagandena i dessa, förutsättningarna för 
verksamheten. Verksamheten blir mest effektiv om den har stabila förutsättningar och långsiktighet. 
Därför bör den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så att de ekonomiska målen 
kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten måste vara att ramarna i möjligaste 
mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad verksamhet. Förutsättningarna för att 
kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt redovisas. 

Finansiell strategi i ansträngda budgetlägen 
Strategin för Borås Stad har varit att skapa förutsättningar för en jämn verksamhetsutveckling över tid. 
Tidigare lägre budgeterade resultatnivåer försvaras av flera tidigare års goda resultat jämte det faktum att 
resultaten i boksluten varit klart över de finansiella målen. En av förklaringarna till detta är att 
realisationsvinster inte budgeteras av försiktighetsskäl. Under 2000-talet har Borås Stad ökat sitt eget 
kapital ifrån 2,1 miljarder för att 2019 vara ca 5,1 miljarder. Samtidigt har stora avsättningar kunnat ske 
till bland annat pensionsskuldens ansvarsförbindelse och medfinansiering av flera statliga vägprojekt. 
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God ekonomisk hushållning 
Från 2006 gäller kommunallagens regler om ”god ekonomisk hushållning”. Detta innebär att för 
ekonomin och verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Borås Stad har under ett flertal år arbetat med finansiella nyckeltal för att analysera 
kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket 
verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en 
framgångsrik och politiskt accepterad princip och har lett till att kommunens resultat legat på en sådan 
nivå att balanskravet inte äventyrats. 

Prognosen för 2020 
Budgeten för 2020 antogs med ett resultat på +80 mnkr vilket är under den finansiella målnivån. 
Prognosen för resultatet 2020 är i delårsrapporten per augusti +185 mnkr. Nämnderna beräknas 
sammantaget redovisa ett underskott på -98 mnkr jämfört med tilldelade kommunbidrag. En del 
underskott är att betrakta som tillfälliga men vissa obalanser kvarstår in i 2021 års budget. Dessa obalanser 
är nödvändiga att komma till rätta med innan nämnder åtar sig ytterligare kostnader. 

Budgetförutsättningar 2021 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) rapporterar att den senaste skatteunderlagsprognosen vilar på 
ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska 
ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i 
produktion och sysselsättning under första halvåret i år. Antagandet om återhämtning, innebär ett antal 
år med relativt hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som SKR antar visar 
samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett. 
Exempelvis räknar de med att andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de senaste årens nivåer. 

SKR räknar med en konjunkturåterhämtning under andra halvåret i år och 2021. Ett växande antal 
arbetade timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av 
skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer 
och arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när ”coronaåtgärder” fasas ut. Scenariot 
för 2022–2024 innebär att vägen till konjunkturell balans vilar på en ihållande stark sysselsättningstillväxt. 
Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga takten men är måttliga i ett längre perspektiv. 
Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste 
konjunkturcyklerna. 

För Borås del har de ekonomiska förutsättningarna som råder kunnat ge ett ökat verksamhetsutrymme 
på 2,6 procent för våra nämnder under 2021 med ett resultat för kommunen på 93 mnkr som ligger under 
vårt finansiella mål. Detta kan accepteras enskilda år med möjligheten att kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR) kan utnyttjas. Nämnderna har i årets budgetarbete fått ett 
effektiviseringskrav om 17,7 mnkr. 

Investeringar 
Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera kapitalanvändningen. Bakgrunden är att investeringar 
i princip är långsiktiga åtaganden där lånekostnader kraftigt kan förändras över tiden. Med en stor andel 
bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maximal verksamhet på sikt försämras. 
Därför har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvolym. Denna teori får dock inte gälla för så 
kallade lönsamma investeringar. Utifrån att kommande investeringar normalt genererar nya nettokostnader 
för verksamheten måste de som istället påverkar ekonomin positivt stimuleras. Lönsamma investeringar 
bör därför bedömas utanför den investeringsram som normalt gäller. Investeringsnivån 2021 är högre än 
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förra året och det finns fortsatt stora behov, bland annat av nya skolor och LSS-boenden. 

Finansiella mål 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Budget 2021 Mål 

Årets resultat, mnkr 99 80 93  
Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

1,5 1,2 1,3 2-3% 

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag är för 
Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett resultat som är cirka 135 mnkr. 
Detta resultat behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna 
till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden, intjänad till och med 1997-12-31, den så 
kallade ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. För Borås del 
har den årliga skulduppräkningen tidigare inneburit en ökning varje år. Skuldökningen har nu börjat avta 
men belastningen på utbetalda pensioner har då istället ökat. Borås har under ett antal år sammantaget 
avsatt 832 mnkr för att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna följer 
pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resultatet. 
Resultatnivån är också att betrakta som en fallhöjdsmarginal för att klara balanskravet om oförutsedda 
händelser inträffar. För 2021 budgeteras ett resultat på +80 mnkr för kommunen. Detta är lägre än 
brukligt i budgetläget och är primärt en effekt av det kärvare ekonomiska utgångsläget i sviterna av covid-
19. Inom detta resultat har nämnderna fått ett effektivitetskrav på 1,0 % för 2021. 

Soliditet 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Budget 2021 Mål 

Soliditet, % 71,7 70,8 70,0  
Medel från den egna verksamheten, mnkr 321 365 408  
Årets nettoinvesteringar, mnkr 620 650 676  
Självfinansiering av investeringarna, % 52 56 60 80 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med vilket menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till cirka 80 %. Soliditetens utveckling beror på 
två faktorer: dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i 
snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på sikt högre 
finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra sidan 
en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. Soliditetens utveckling styrs till 
stor del av hur mycket av investeringarna som kan finansieras med medel från den egna verksamheten. 
Egna medel definieras i budgetläget som resultatet på sista raden plus avskrivningar. Tillsammans blir det 
den summa som kommunen kan betala sina investeringar med. Målet är att investeringarna till 80 % skall 
kunna betalas med pengar som kommer från den egna verksamheten. 
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Resultatet för 2021 är budgeterat till 93 mnkr och avskrivningarna till 315 mnkr. Detta innebär att det 
finns 395 mnkr tillgängligt att finansiera den beräknade investeringsnivån på 676 mnkr med. 
Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 60 %. Målet att självfinansiera till 80 % nås då inte 
budgetmässigt under 2021. Av erfarenhet får kommunen tillskott till resultatet i form av obudgeterade 
realisationsvinster varje år med varierad storlek. Detta förbättrar självfinansieringsgraden i praktiken. 
Sannolikt kommer investeringsnivån att vara fortsatt hög även de kommande åren. 

Budget 2021 
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 6 526,3 mnkr. Mellan 2020 och 2021 ökar 
nettokostnaderna med 182,6 mnkr. Tillsammans med avskrivningar på 315,0 mnkr blir verksamhetens 
nettokostnader 6 841,3 mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2020 på 3,2 %. 

Skatteunderlaget enligt 2020 års taxering, det vill säga de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2019, 
har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till 
de beräknade inkomstökningarna åren 2020 och 2021. Detta innebär att hänsyn även tagits till 
beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % beräknas då de totala 
skatteintäkterna bli 5 299,4 mnkr. 

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft 
är budgeterade till 1 591,9 mnkr. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-utjämning, 
regleringsbidrag samt den kommunala fastighetsavgiften. 

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr. Nivån kan upprätthållas trots fortsatt låga marknadsräntor men 
kompenseras av en högre internbanksmarginal utifrån större lånevolym. 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 93,0 mnkr. Då några extraordinära intäkter 
eller kostnader inte är budgeterade blir årets resultat också 93,0 mnkr. 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2021 på 676 mnkr. Efter 
avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 285 mnkr. 
Omsättningstillgångarna beräknas minska med 85 mnkr. Sammanlagt beräknas tillgångarna totalt öka 
med 200,0 mnkr. 

Resultatbudget, mnkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Verksamhetens intäkter 1 760,3 1 896,8 1 953,7 
Verksamhetens kostnader -7 926,0 -8 240,5 -8 467,0 
Avskrivningar -267,1 -285,0 -315,0 

Verksamhetens nettokostnader -6 432,8 -6 628,7 -6 828,3 
Skatteintäkter 5 157,6 5 306,5 5 299,4 
Generella statsbidrag och utjämning 1 294,6 1 372,2 1 591,9 
Finansnetto 55,7 30,0 30,0 
Resultat efter finansnetto 75,1 80,0 93,0 
Realisationsvinster 23,6 0 0 

Årets resultat 98,7 80,0 93,0 

Balansbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Tillgångar    
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Anläggningstillgångar 5 440,6 5 745,6 6 030,6 
Omsättningstillgångar 1 621,1 1 516,1 1 444,1 

Summa 7 061,7 7 261,7 7 474,7 
Eget kapital, avsättningar och 
skulder    

Eget kapital 5 062,9 5 142,8 5 235,8 
- därav årets resultat 98,7 80,0 93,0 
Avsättningar 546,2 546,2 546,2 
Långfristiga skulder 0 0 0 
Kortfristiga skulder 1 452,6 1 572,7 1 692,7 

Summa 7 061,7 7 261,7 7 474,7 

Finansieringsbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Tillförda medel    
Överskott från verksamheten 448,0 365,0 408,0 
Förändring av rörelsekapital exkl 
likvida medel 107,0   

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 2,0 50,0 50,0 

Minskning av finansiella 
anläggningstillgångar    

Ökning av långfristiga skulder    

Summa 557,0 415,0 458,0 
Använda medel    
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -620,0 -650,0 -676,0 

Ökning av finansiella 
anläggningstillgångar -1,0   

Minskning av långfristiga skulder    

Summa -621,0 -650,0 -676,0 
Förändring av likvida medel -64,0 -235,0 -218,0 

Finansiell analys 
Borås Stads finansiella analys utgår från den så kallade RK-modellen. Modellen bygger på fyra aspekter 
som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen 
är att genom analys av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera 
kommunens finansiella styrkor och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god 
ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal 
finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens 
kortfristiga upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade. 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Anläggningstillgångar 5 440,6 5 745,6 6 030,6 
Omsättningstillgångar 1 621,1 1 516,1 1 444,1 

Summa 7 061,7 7 261,7 7 474,7 
Eget kapital, avsättningar och 
skulder    

Eget kapital 5 062,9 5 142,8 5 235,8 
- därav årets resultat 98,7 80,0 93,0 
Avsättningar 546,2 546,2 546,2 
Långfristiga skulder 0 0 0 
Kortfristiga skulder 1 452,6 1 572,7 1 692,7 

Summa 7 061,7 7 261,7 7 474,7 

Finansieringsbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Tillförda medel    
Överskott från verksamheten 448,0 365,0 408,0 
Förändring av rörelsekapital exkl 
likvida medel 107,0   

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 2,0 50,0 50,0 

Minskning av finansiella 
anläggningstillgångar    

Ökning av långfristiga skulder    

Summa 557,0 415,0 458,0 
Använda medel    
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -620,0 -650,0 -676,0 

Ökning av finansiella 
anläggningstillgångar -1,0   

Minskning av långfristiga skulder    

Summa -621,0 -650,0 -676,0 
Förändring av likvida medel -64,0 -235,0 -218,0 

Finansiell analys 
Borås Stads finansiella analys utgår från den så kallade RK-modellen. Modellen bygger på fyra aspekter 
som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen 
är att genom analys av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera 
kommunens finansiella styrkor och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god 
ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal 
finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens 
kortfristiga upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade. 
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Resultat 
Resultatutveckling 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Ber utfall 

2020 Budget 2021 

Årets resultat, mnkr 99 80 185 93 
Årets resultat/skatteintäkter % 1,5 1,2 2,7 1,3 
Årets resultat/eget kapital % 1,9 1,5 3,6 1,6 

Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år från och med 1997. De redovisade resultaten de senaste 
åren har mestadels legat klart över det finansiella målet. För 2020 förväntas resultatet bli bättre än 
Kommunfullmäktiges budget bl.a. beroende på avsevärt bättre utfall för generella statsbidrag är 
budgeterat. Detta beror på de extra statsbidrag som staten tillfört kommunerna under coronautbrottet. 
Obudgeterade realisationsvinster från tomt- och markförsäljning beräknas uppgå till 60 mnkr vilket 
ytterligare bidrar till resultatet. 

För 2021 budgeteras ett resultat på 93 mnkr vilket är under det finansiella målet. Resultatet innebär ett 
utrymme för verksamhetens nettokostnader på 3,2 % jämfört med budget 2020. Relateras det 
budgeterade resultatet 2021 till det egna kapitalet innebär det en ökning med 1,5 %. Då inflationen 
beräknas till en lägre nivå värdesäkras det egna kapitalet fullt ut detta år. 

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Ber utfall 

2020 Budget 2021 

Nettokostnader 95,2 95,0 93,4 94,6 
Avskrivningar 4,1 4,3 4,3 4,6 
Finansnetto -0,9 -0,5 -0,4 -0,5 

Verksamhetens nettokostnader 98,4 98,8 97,3 98,7 

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad 
den främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För 2020 beräknas 
nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 97,3 % vilket är bättre än 
den ekonomiska planeringen i budget. För 2021 budgeteras att verksamhetens nettokostnader inklusive 
finansnettot skall ta 98,7 % av skatteintäkterna i anspråk. Borås Stad har en stark ekonomi i grunden med 
en lång period av god tillväxt av det egna kapitalet. Med anledning av en lägre skatteunderlagsutveckling 
och ambitionen att ge verksamheterna acceptabla förutsättningar för 2021 har ett lägre finansiellt resultat 
budgeterats. 
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Finansiering av nettoinvesteringarna 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Ber utfall 

2020 Budget 2021 

Överskott från verksamheten, mnkr 321 365 480 408 
Årets nettoinvesteringar, mnkr 620 650 450 676 
Självfinansieringsgrad, % 52 56 107 60 

Nettoinvesteringarna beräknas under 2020 uppgå till förhållandevis låga 450 mnkr exklusive investeringar 
i nya industri- och bostadsområden som skall finansieras med tomtförsäljning. Exkluderas de kostnader 
som ej är rörelsekapitalpåverkande, det vill säga kostnader som ej föranleder någon likvid utbetalning, 
kommer Borås att ha 480 mnkr kvar när den löpande driften är betald. Självfinansieringsgraden uppgår 
till 107 % vilket innebär att nettoinvesteringarna till fullo kan betalas med egna medel från verksamheten. 
För 2021 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 60 % vilket beror på en högre investeringsnivå och 
ett relativt lågt budgeterat årsresultat. 

Kapacitet 
Soliditet 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Soliditet, % 71,7 70,8 70,0 
Tillgångsförändring, mnkr 338 300 200 
Förändring av eget kapital mnkr 99 80 93 
Självfinansiering av tillgångsökning, % 29 27 40 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Soliditeten visar hur mycket av 
tillgångarna som har finansierats med egna medel. Kommunens övergripande finansiella mål är att 
soliditeten skall uppgå till 80 %. Under 2020 utgick budgeten att soliditeten skulle minska något. För 2021 
visar tabellen att 40 % av tillgångsökningen beräknas kunna finansieras med egna medel, vilket är under 
det finansiella målet och beror på en högre investeringsnivå och lägre resultat. 

Risk 
Likviditet 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kassalikviditet, % 98 96 85 
Rörelsekapital, mnkr 169 -57 -249 

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna 
betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra 
omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder beräknas i budget 2021 uppgå till 85 %. Kassalikviditet under 100 % innebär att de 
kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar efter att ha en låg 
likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de kommunala företagen tillgodose 
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behovet av kortfristiga betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma likviditetsreserven. Genom 
denna möjlighet har kommunen en rimlig likviditet i förhållande till betalningsströmmarna. Dessutom 
består de kortfristiga skulderna till cirka en tredjedel av semesterlöneskuld till de anställda. Denna 
kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet beräknas minska både 2020 och 2021. 

Extern upplåning 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 

Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden under 2004. Detta innebär att kommunen 
sedan dess inte har några långfristiga låneskulder för egen del. För den kommunala 
förvaltningsorganisationens del har de senaste årens goda resultat inneburit att den externa låneskulden 
som i mitten av 1990-talet var uppe i cirka 600 mnkr nu helt har kunnat amorteras ned. Detta innebär 
lägre risk för ränteförändringar och ett utökat verksamhetsutrymme. En utveckling med fortsatt höga 
investeringsnivåer och måttliga resultat kan dock innebära att även kommunens nämndorganisation 
framöver behöver utnyttja extern finansiering, vilket också syns av den sjunkande kassalikviditeten under 
tio år i sammandrag. 

Kontroll 
Budgetavvikelse, mnkr 

  Bokslut 2018 Bokslut 2019 Ber utfall 2020 

Kommunen -87 -5 +45 
Nämnder/förvaltningar -67 -119 -98 

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomi och tillfredsställande kontroll över 
verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelat kommunbidrag. 
Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av årets resultat 
exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidragen.  

För 2020 beräknas kommunen totalt kunna bedriva sin verksamhet med ett positivt budgetutfall som 
beror främst på höga statsbidragsnivåer under covid-19. När det gäller nämnderna blir det sannolikt en 
liten förbättring jämfört med 2019 om en på en fortsatt hög underskottsnivå. En del underskott är av 
engångskarskaraktär såsom utnyttjande av tidigare ”öronmärkta” medel och sanering av Gässlösa 
avloppsreningsverk. Det är viktigt att nämndernas verksamhet framöver är under kontroll, eftersom det 
är en nödvändig om de finansiella målen skall kunna hållas. Kontroll över ekonomin är en 
grundförutsättning för den "goda" kommunen och gagnar verksamheten långsiktigt. 
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Utveckling de kommande åren 2022-2023 
Framskrivning av resultatet 2022-2023 

  2021 2022 2023 

Verksamhetens nettokostnader -6 828 -7 008 -7 177 
- årlig förändring, % 3,2 2,4 2,4 
Skatte- och bidragsintäkter 6 891 7 057 7 228 
- årlig förändring , % 3,2 2,4 2,4 

Resultat 93 78 81 
    
Nettoinvesteringar 676 700 700 
Resultat, % av skatteintäkter statsbidrag mm 1,3 1,1 1,1 
Självfinansiering av investeringarna, % 60 60 63 

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges Kommuners och Regioners prognos för Borås 
Stad. Nettokostnadsberäkningen bygger på 2021 års budget uppräknad med hänsyn till den förväntade 
löne- och prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna medger. 

Den budgeterade årliga genomförda investeringsvolymen förutsätts att stiga till ca 700 mnkr under 2022. 
För att bibehålla och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare nyttja de befintliga 
tillgångarna och därigenom hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare kapitalanvändning, 
alltså att bättre utnyttja det kapital som bundits i verksamheten och att avyttra tillgångar som inte är 
nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ till besparingar och neddragningar. 

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att upprätthålla en god resultatnivå och en 
investeringsnivå som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen ovan visar på en resultatnivå 
som inte uppfyller de finansiella målen under planperioden. Detta får ändå anses vara godtagbart i dessa 
osäkra tider och med ambitionen att upprätthålla en bra nivå på verksamheten. Kommunens relativt 
starka finansiella ställning kräver inte att den fulla finansiella målsättningen behöver uppfyllas varje år i 
budgetläget. Resultatnivån kan även ses som en fallhöjdsmarginal vid förändrade ekonomiska 
förutsättningar. 

Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efterfrågan 
på kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna. Om skatteintäkterna inte får den förväntade 
positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer 
service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta nedgångar på intäktssidan 
utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten. 
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Utveckling de kommande åren 2022-2023 
Framskrivning av resultatet 2022-2023 

  2021 2022 2023 
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- årlig förändring, % 3,2 2,4 2,4 
Skatte- och bidragsintäkter 6 891 7 057 7 228 
- årlig förändring , % 3,2 2,4 2,4 

Resultat 93 78 81 
    
Nettoinvesteringar 676 700 700 
Resultat, % av skatteintäkter statsbidrag mm 1,3 1,1 1,1 
Självfinansiering av investeringarna, % 60 60 63 

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges Kommuners och Regioners prognos för Borås 
Stad. Nettokostnadsberäkningen bygger på 2021 års budget uppräknad med hänsyn till den förväntade 
löne- och prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna medger. 

Den budgeterade årliga genomförda investeringsvolymen förutsätts att stiga till ca 700 mnkr under 2022. 
För att bibehålla och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare nyttja de befintliga 
tillgångarna och därigenom hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare kapitalanvändning, 
alltså att bättre utnyttja det kapital som bundits i verksamheten och att avyttra tillgångar som inte är 
nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ till besparingar och neddragningar. 

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att upprätthålla en god resultatnivå och en 
investeringsnivå som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen ovan visar på en resultatnivå 
som inte uppfyller de finansiella målen under planperioden. Detta får ändå anses vara godtagbart i dessa 
osäkra tider och med ambitionen att upprätthålla en bra nivå på verksamheten. Kommunens relativt 
starka finansiella ställning kräver inte att den fulla finansiella målsättningen behöver uppfyllas varje år i 
budgetläget. Resultatnivån kan även ses som en fallhöjdsmarginal vid förändrade ekonomiska 
förutsättningar. 

Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efterfrågan 
på kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna. Om skatteintäkterna inte får den förväntade 
positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer 
service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta nedgångar på intäktssidan 
utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten. 
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Nämndernas verksamhet 
Budgeten 2021 bygger i grunden på att lönekostnaderna ökar med 2,0 procent, medan övriga kostnader 
räknas upp med 1,0 procent. Det ekonomiska målet för nämnderna är normalt noll, det vill säga att 
kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är överordnat andra 
verksamhetsmål. Investeringsbudgeten 2021 är på 716 mnkr, exklusive utbyggnad av nya industri- och 
bostadsområden 

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

 

Driftbudget 

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar 
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna täcks när 
det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar normalt den 
budgeterade nettokostnaden per nämnd. 

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens 
internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen som 
helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bland annat 
att ökade kapitalkostnader på grund av investeringar inkräktar på utrymmet för övriga 
verksamhetskostnader. En effektivare kapitalanvändning, att mindre kapital binds i verksamheten, ger å 
andra sidan utrymme för ökad verksamhet. 

Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte begränsat till budgetåret. De årliga resultaten 
balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om 
resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En förutsättning 
för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts. 

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den av 
Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet noll, det vill 
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säga budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa undantag 
förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten finansierar verksamheten med 
överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

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

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske över en 
längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under det följande året. 
Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen då det ackumulerade resultatet för nämnderna fastställs. 

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget ska avsätta lägst 1,0 % av kommunbidraget 
till oförutsedda händelser/buffert. Syftet med buffertar är att nämnderna under året ska ha en beredskap 
för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk för att täcka ett underskott ska en åtgärdsplan 
ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats. 

Kommunbidrag 2021 
Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från beräknade resurser och inriktning på 
verksamheten, ekonomiska ramar för nämndernas budgetarbete 2021. Ramarna bygger på de 
förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna till nämnderna uppgick till 
sammanlagt 6 698 700 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,0 % 
medan övriga kostnader räknas upp med 1,0 %. I ramuppräkningen ingår också volymkompensation för 
målgrupper på 0,56 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 
149 350 tkr jämfört med 2020 års budget, vilket motsvarar 2,2 %. I Kommunstyrelsens slutliga 
budgetförslag uppgår kommunbidragen till 6 732 652 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till 
nämnderna ökat med 2,6 % jämfört med budget 2020. I siffrorna ingår att nämnderna får ett 
effektivitetskrav på motsvarande 17,7 mnkr för 2021. 

Kommunbidrag per nämnd KF Budget nov/dec. tkr 

Nämnd Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kommunfullmäktige 15 100 15 400 15 600 
Revisorskollegiet 5 850 6 000 6 050 
Kommunstyrelsen    
- stadsledningskansliet 116 300 126 600 127 400 
- kommungemensam verksamhet 118 100 123 050 124 300 
Valnämnden 4 000 1 000 1 100 
Lokalförsörjningsnämnden 31 850 32 350 38 400 
Servicenämnden 0 0 0 
Fritids- och folkhälsonämnden    
- fritid och folkhälsa 209 350 215 300 224 500 
- föreningsbidrag 43 050 43 650 44 150 
Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 21 450 23 600 
Tekniska nämnden    
- väghållning skog parker m m 146 150 152 650 158 200 
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säga budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa undantag 
förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten finansierar verksamheten med 
överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

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

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske över en 
längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under det följande året. 
Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen då det ackumulerade resultatet för nämnderna fastställs. 

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget ska avsätta lägst 1,0 % av kommunbidraget 
till oförutsedda händelser/buffert. Syftet med buffertar är att nämnderna under året ska ha en beredskap 
för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk för att täcka ett underskott ska en åtgärdsplan 
ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats. 

Kommunbidrag 2021 
Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från beräknade resurser och inriktning på 
verksamheten, ekonomiska ramar för nämndernas budgetarbete 2021. Ramarna bygger på de 
förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna till nämnderna uppgick till 
sammanlagt 6 698 700 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,0 % 
medan övriga kostnader räknas upp med 1,0 %. I ramuppräkningen ingår också volymkompensation för 
målgrupper på 0,56 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 
149 350 tkr jämfört med 2020 års budget, vilket motsvarar 2,2 %. I Kommunstyrelsens slutliga 
budgetförslag uppgår kommunbidragen till 6 732 652 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till 
nämnderna ökat med 2,6 % jämfört med budget 2020. I siffrorna ingår att nämnderna får ett 
effektivitetskrav på motsvarande 17,7 mnkr för 2021. 

Kommunbidrag per nämnd KF Budget nov/dec. tkr 

Nämnd Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kommunfullmäktige 15 100 15 400 15 600 
Revisorskollegiet 5 850 6 000 6 050 
Kommunstyrelsen    
- stadsledningskansliet 116 300 126 600 127 400 
- kommungemensam verksamhet 118 100 123 050 124 300 
Valnämnden 4 000 1 000 1 100 
Lokalförsörjningsnämnden 31 850 32 350 38 400 
Servicenämnden 0 0 0 
Fritids- och folkhälsonämnden    
- fritid och folkhälsa 209 350 215 300 224 500 
- föreningsbidrag 43 050 43 650 44 150 
Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 21 450 23 600 
Tekniska nämnden    
- väghållning skog parker m m 146 150 152 650 158 200 
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Nämnd Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 
- persontransporter 68 800 76 200 77 150 
Miljö- och konsumentnämnden 25 750 27 400 26 650 
Kulturnämnden 171 300 185 400 186 700 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 525 350 544 400 568 750 
Sociala omsorgsnämnden 654 700 689 200 722 850 
Arbetslivsnämnden 232 900 237 550 241 350 
Överförmyndarnämnden 6 650 8 850 9 100 
Förskolenämnden 746 250 782 550 807 300 
Grundskolenämnden 1 459 550 1 510 800 1 566 900 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 306 600 333 100 
Vård- och äldrenämnden 1 347 550 1 396 400 1 429 500 

Summa 6 240 900 6 502 800 6 732 650 

Investeringsbudget 
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet projekt 
och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag beviljas 
antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. 
Anslag genom särskilda beslut ska grundas på inkomna anbud. 

Sammanlagt uppgår de totalt planerade nettoinvesteringarna under åren 2021-2023 till 2 092 mnkr, varav 
716 mnkr 2021, 723 mnkr 2022 och 692 mnkr under 2023. 

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna bygger på en årlig genomförd 
investeringsvolym på i genomsnitt ca 650-700 mnkr för åren 2021-2023. Erfarenhetsmässigt sker alltid 
tidsförskjutningar i investeringsprogrammet. Samtidigt tillkommer nya projekt, av vilka ett flertal är under 
utredning och inte är medtagna i budgeten. 

För att bedömningen av investeringsvolymen ska bli rätt i förhållande till de åtaganden som investeringar 
normalt innebär så beaktas även externa projekt som till exempel Borås Arena och andra större 
inhyrningar som ex. förskolor kalkylmässigt. Projekt som direkt påverkar kommunens resultaträkning 
bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore egna investeringar. I nedanstående tabell redovisas de 
planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i budgeten har detta markerats med "B". 

Investeringsplan 2021-2023 

Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

GEMENSAMMA FUNKTIONER        

Särskilda servicefunktioner        

Underhållsinvesteringar Lfn  75 000 B 75 000 75 000 75 000 

Energi- och miljöåtgärder Lfn  15 000 B 15 000 15 000 15 000 

Hyresgästanpassningar Lfn  20 000 B 20 000 20 000 20 000 

It- investeringar i fastigheter Lfn  7 000 B 7 000 7 000 7 000 

Fullmäktigesalen ombyggnad Ks            8 000 8 000  8 000   

Verksamhetssystem Ofn 250 250 B 250   

Pantängen  Sn             53 000  30 000 B 30 000           23 000  
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Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Pantängen förbättringsåtgärder Sn  3 000 B 3 000   

Krisberedskapsförråd, nybyggnation Sn 6 000 6 000  6 000   

Utskriftsenheter / kontorsutrustning Sn  4 000 B 4 000 4 000 4 000 

Fordon och maskiner Sn  15 000 B 15 000 15 000 15 000 

IT-infrastruktur Sn  3 000 B 3 000 3 000 3 000 

Mobiltelefoner Sn  12 000 B 12 000 12 000 12 000 

SUMMA GEMENSAMMA 
FUNKTIONER 

 67 250 195 250  195 250 174 000 151 000 

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD        

Markförsörjning        

Inköp av fastigheter Ks  30 000  30 000 40 000 40 000 

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH 
SKYDD 

  30 000  30 000 40 000 40 000 

GATOR, VÄGAR OCH PARKER        

Kommunikationer        

Beläggningsunderhåll Tn  8 500 B 8 500 8 500 8 500 

Attraktiv stad Tn  8 000 B 11 174 3 000 3 000 

Div mindre gatu- och broarbeten Tn  5 500 B 11 605 5 500 5 500 

Program för tillgänglighet Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Gång- och cykelvägar reinvestering Tn  15 000 B 15 000 15 000 15 000 

Reinvestering gatubelysning inom/utom 
tätort 

Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 

Tn  4 000 B 4 000 4 000 4 000 

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning Tn  2 000 B 2 000 2 000 2 000 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) Tn  5 000  10 734 5 000 5 000 

Upprustning centrummiljöer Tn  0 B 4 943 2 000 2 000 

Borås flygplats Tn  500 B 500 500 500 

Ny Nybro Tn 44 000 10 000  39 647 2 353  

Parkverksamhet        

Grönområdesplanen Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Lekplatser/mötesplatser Tn  5 000 B 5 000 5 000 5 000 

Trygghetsåtgärder och diverse mindre 
parkinvesteringar 

Tn  3 000 B 3 000 3 000 3 000 

Fristads nya stationspark Tn 6 000 0  2 750 1 000 2 000 

Jubileumspark Kronängsparken Tn 18 000 2 500  12 433 5 000  

Gröna stråket genom staden Tn     10 000  

Gåshult, upprustning byggnader Tn 0 0 B 0   

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER  68 500 72 000  134 286 74 853 58 500 

FRITID OCH KULTUR        

Idrotts- och fritidsanläggningar        

Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner samt utbyte av 
gräs 

FoF  600 B 600 600 600 

Utveckling av aktivitetsplatser FoF  2 000 B 2 000 1 350 1 000 

Utveckling av idrottsanläggningar ute 
och inne 

FoF  1 500 B 1 500 1 500 1 500 

Utveckling av spår och leder FoF  2 500 B 2 500 1 500 1 500 
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Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Pantängen förbättringsåtgärder Sn  3 000 B 3 000   

Krisberedskapsförråd, nybyggnation Sn 6 000 6 000  6 000   

Utskriftsenheter / kontorsutrustning Sn  4 000 B 4 000 4 000 4 000 

Fordon och maskiner Sn  15 000 B 15 000 15 000 15 000 

IT-infrastruktur Sn  3 000 B 3 000 3 000 3 000 

Mobiltelefoner Sn  12 000 B 12 000 12 000 12 000 

SUMMA GEMENSAMMA 
FUNKTIONER 

 67 250 195 250  195 250 174 000 151 000 

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD        

Markförsörjning        

Inköp av fastigheter Ks  30 000  30 000 40 000 40 000 

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH 
SKYDD 

  30 000  30 000 40 000 40 000 

GATOR, VÄGAR OCH PARKER        

Kommunikationer        

Beläggningsunderhåll Tn  8 500 B 8 500 8 500 8 500 

Attraktiv stad Tn  8 000 B 11 174 3 000 3 000 

Div mindre gatu- och broarbeten Tn  5 500 B 11 605 5 500 5 500 

Program för tillgänglighet Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Gång- och cykelvägar reinvestering Tn  15 000 B 15 000 15 000 15 000 

Reinvestering gatubelysning inom/utom 
tätort 

Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 

Tn  4 000 B 4 000 4 000 4 000 

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning Tn  2 000 B 2 000 2 000 2 000 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) Tn  5 000  10 734 5 000 5 000 

Upprustning centrummiljöer Tn  0 B 4 943 2 000 2 000 

Borås flygplats Tn  500 B 500 500 500 

Ny Nybro Tn 44 000 10 000  39 647 2 353  

Parkverksamhet        

Grönområdesplanen Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Lekplatser/mötesplatser Tn  5 000 B 5 000 5 000 5 000 

Trygghetsåtgärder och diverse mindre 
parkinvesteringar 

Tn  3 000 B 3 000 3 000 3 000 

Fristads nya stationspark Tn 6 000 0  2 750 1 000 2 000 

Jubileumspark Kronängsparken Tn 18 000 2 500  12 433 5 000  

Gröna stråket genom staden Tn     10 000  

Gåshult, upprustning byggnader Tn 0 0 B 0   

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER  68 500 72 000  134 286 74 853 58 500 

FRITID OCH KULTUR        

Idrotts- och fritidsanläggningar        

Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner samt utbyte av 
gräs 

FoF  600 B 600 600 600 

Utveckling av aktivitetsplatser FoF  2 000 B 2 000 1 350 1 000 

Utveckling av idrottsanläggningar ute 
och inne 

FoF  1 500 B 1 500 1 500 1 500 

Utveckling av spår och leder FoF  2 500 B 2 500 1 500 1 500 
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Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Utveckling av badplatser (utebad) FoF  900 B 900 500 500 

Evenemangsstaden Borås FoF  1 000 B 1 000 750 750 

Boda aktivitetspark FoF 7 750 1 000  1 000 750 500 

Borås skidstadion inkl. förberedelser 
inför SM-veckan 2021 

FoF 10 000 1 000 B 1 000 500 500 

Kronängsparken FoF 5 000 4 000 B 4 000   

Ny idrottshall i Fristad Lfn 45 940 36 400 B 43 432   

Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 7 000 B 9 710   

Norrbyhuset utökat lokalbehov Lfn 2 500 2 500  2 500   

Bryggaregatan anpassning Lfn 3 000 3 000 B 3 000   

Kulturverksamhet        

Konstnärlig gestaltning och utsmyckning Kn  1 528  B 8 685   

Konstmuseet och Textilmuseet 
konstinköp 

Kn  1 200 B 1 200   

Konstbiennalen / Jubileumsutställning 
2021 

Kn  4 500 B 7 641 1 000 1 000 

Sjöbohuset hyllsystem Kn                1 000 1 000 B 1 000   

Förvaltningsövergripande investeringar Kn  500 B 500   

SUMMA FRITID OCH KULTUR  91 690 72 128  91 168 8 450 7 850 

AFFÄRSVERKSAMHET        

Näringsliv        

Utbyggnad av industriområde Viared 
Västra 

Ks      6 000 

Utbyggnad av industriområde Viared 
Norra 

Ks     1 000  

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

Ks     1 400  

Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 18 900 5 900  10 165 8 000  

Investeringar för externa hyresgäster Lfn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET  18 900 6 900  11 165 11 400 7 000 

PEDAGOGISK VERKSAMHET        

Förskola        

Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd  Lfn           43 400               2 500            2 500              23 500              16 900 

Kristinegården, 6 avd Lfn 39 900 26 017  26 421 9 000  

Strandvägens förskola, Sandared, 6 avd Lfn 39 450 8 500  34 455   

Tokarpsberg förskola Lfn 33 000    18 500 14 500 

Sparsör Vinkelvägen, 6 avd Lfn 41 400     2 000 

Utemiljö förskolor Lfn 15 000 5 000 B 5 000 5 000  

Förskolor inventarier Fn  1 800 B 1 800 2 400 1 050 

Grundskola        

Byttorpsskolan om- och tillbyggnad Lfn 153 811 58 571  54 449 32 930  

Särlaskolan ombyggnad 7-9 Lfn 175 000 2 500  2 500 35 400 90 000 

Myråsskolan om- och tillbyggnad, 4 
parallell 

Lfn 230 000 38 500  80 285 105 000 29 500 

Erikslundsskolan om- och tillbyggnad Lfn 310 000    3 500 69 500 

Ny skola, Gässlösa Lfn 310 000 73 000  73 000 152 000 85 000 

Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 16 808 2 908  10 485   
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Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Gula skolan, trafikanpassning Lfn 5 000 5 000 B 5 000   

Björkhöjdskolan omb, inventarier Grn  4 000 B 4 000 1 000 1 000 

Byttorpskolan omb/tillb, inventarier Grn  2 000 B 2 000 4 000  

Myråsskolan omb/tillb, inventarier Grn      4 000 

Särlaskolan omb/tillb, inventarier Grn      6 000 

Ny skola Gässlösa, inventarier Grn      6 000 

Gymnasieskola        

Almåsgymnasiet, innergård Lfn 17 500 12 175  11 519   

Viskastrand- och Almåsgymnasiet, 
inventarier 

Gvu
n 

 5 000 B 5 000   

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET  1 430 269 247 471  318 414 392 230 325 450 

VÅRD OCH OMSORG        

Omsorg om äldre- och 
funktionshindrade 

       

Kristinegränd, Vård- och 
omsorgsboende 
 

Lfn 184 000    3 500 90 000 

Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 6 500   5 109   

Backhagsvägens LSS Lfn 18 971 4 617  3 332   

Färgargatans LSS Lfn 18 150 8 557  13 246   

Sörmarkslidens LSS Lfn 18 150 9 046  17 396   

Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 20 378  19 965   

Gruppbostad LSS (Barnhemsgatan) Lfn 18 500 8 000  16 000   

Gruppbostad LSS (A) Lfn 18 500 8 000  10 500 8 000  

Gruppbostad LSS (B) Lfn 20 000     2 500 

Gruppbostad LSS (C) Lfn 20 000     2 500 

Servicebostad LSS Lfn 30 000    2 500 24 500 

Johanneslundsgatan SOL Lfn 60 000 28 500  28 500 31 500  

Trygghetslarm Vän 16 700 6 300 B 16 700   

Upprustning av lokaler inom daglig 
verksamhet 

Son  500 B 500   

Skogsfrugatans SOL, inventarier Son  500 B 500   

SUMMA VÅRD OCH OMSORG  459 471 94 398  131 748 45 500 119 500 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR  2 092 180 715 647  909 531 722 933 692 400 

        

Försäljning av mark och fastigheter Ks  -80 000  -80 000 -108 000 -105 000 
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Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Gula skolan, trafikanpassning Lfn 5 000 5 000 B 5 000   

Björkhöjdskolan omb, inventarier Grn  4 000 B 4 000 1 000 1 000 

Byttorpskolan omb/tillb, inventarier Grn  2 000 B 2 000 4 000  

Myråsskolan omb/tillb, inventarier Grn      4 000 

Särlaskolan omb/tillb, inventarier Grn      6 000 

Ny skola Gässlösa, inventarier Grn      6 000 

Gymnasieskola        

Almåsgymnasiet, innergård Lfn 17 500 12 175  11 519   

Viskastrand- och Almåsgymnasiet, 
inventarier 

Gvu
n 

 5 000 B 5 000   

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET  1 430 269 247 471  318 414 392 230 325 450 

VÅRD OCH OMSORG        

Omsorg om äldre- och 
funktionshindrade 

       

Kristinegränd, Vård- och 
omsorgsboende 
 

Lfn 184 000    3 500 90 000 

Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 6 500   5 109   

Backhagsvägens LSS Lfn 18 971 4 617  3 332   

Färgargatans LSS Lfn 18 150 8 557  13 246   

Sörmarkslidens LSS Lfn 18 150 9 046  17 396   

Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 20 378  19 965   

Gruppbostad LSS (Barnhemsgatan) Lfn 18 500 8 000  16 000   

Gruppbostad LSS (A) Lfn 18 500 8 000  10 500 8 000  

Gruppbostad LSS (B) Lfn 20 000     2 500 

Gruppbostad LSS (C) Lfn 20 000     2 500 

Servicebostad LSS Lfn 30 000    2 500 24 500 

Johanneslundsgatan SOL Lfn 60 000 28 500  28 500 31 500  

Trygghetslarm Vän 16 700 6 300 B 16 700   

Upprustning av lokaler inom daglig 
verksamhet 

Son  500 B 500   

Skogsfrugatans SOL, inventarier Son  500 B 500   

SUMMA VÅRD OCH OMSORG  459 471 94 398  131 748 45 500 119 500 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR  2 092 180 715 647  909 531 722 933 692 400 

        

Försäljning av mark och fastigheter Ks  -80 000  -80 000 -108 000 -105 000 
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Exploateringsprojekt 2021-2023 (avser tomtförsäljning) 

Utgifter     

Projekt, tkr Total utgift Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Utbyggnad av industriområde Viared 
Västra 394 700 0 3 000 6 000 

Utbyggnad av industriområde Viared 
Norra 50 000 0 1 000 0 

Utbyggnad av industriområde Nordskogen 80 000 0 1 400 0 
Utbyggnad av övriga industriområden 30 000 10 000 10 000 10 000 
Utbyggnad av bostadsområden 30 000 10 000 10 000 10 000 
Summa 584 700 20 000 25 400 26 000 

     
Inkomster     

Projekt, tkr Total 
inkomst Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Försäljning av industritomter Viared 
Västra -525 000 -10 000 -60 000 -60 000 

Försäljning av industritomter Viared Norra -68 000 -4 000 -3 000 0 
Försäljning av industritomter Nordskogen -127 000 -10 000 -10 000 -10 000 
Försäljning av bostadstomter  -1 000 0 0 
Försäljning av övriga fastigheter  -55 000 -35 000 -35 000 
Summa -720 000 -80 000 -108 000 -105 000 
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Utrednings- eller förstudieprojekt 2021-2023 

Projekt Ansvarig nämnd 

Gemensamma funktioner  
Ny brandstation SÄRF Lfn 
Idrotts- och fritidsanläggningar  
Ridhuset, ny lokalisering Lfn 
Ny ishall, i utredningen ska det även ingå vem som ska driva den Fofn 
Nytt Skyttecenter 
Fullstor idrottshall i Sjömarken 

Fofn 
Fofn 

Kulturverksamhet  
Borås Museum, Ramnaparken Lfn 
Se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter Kun 
Utreda möjligheten att skapa ett "Art center" Kun 
Förskolor  
Tokarpsberg förskola Lfn 
Förskola övre Sjöbo Lfn 

Aplaredskolan, utökning förskola 
Lfn 

 
Grundskolor  
Asklandaskolan tillbyggnad Lfn 
Gula Skolan, ombyggnad av idrottshall Lfn 
Trandaredskolan ombyggnad Lfn 
Tummarpskolan om- och tillbyggnad Lfn 
Dalsjöskolan, anpassning 7-9 Lfn 
Ny skola Lfn 
Sandgärdskolan ombyggnad Lfn 
Sandaredskolan ombyggnad Lfn 
Idrottshallar grundskolor 
Ny grundskola, i östra delarna av Borås 

Lfn 
Lfn 

Gymnasieskolor  
Bäckängsgymnasiet, utökat lokalbehov Lfn 
Ny gymnasieskola Lfn 
Campus Bäckäng/Nornan Lfn 
Omsorg om äldre och funktionshindrade  
Vård- och omsorgsboende 1 
Vård- och omsorgsboende 2 
Korttids- och växelvårdsplatser i serviceorterna 
Bostäder för yngre dementa 

Lfn 
Lfn 
Lfn 
Lfn 
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Utrednings- eller förstudieprojekt 2021-2023 

Projekt Ansvarig nämnd 

Gemensamma funktioner  
Ny brandstation SÄRF Lfn 
Idrotts- och fritidsanläggningar  
Ridhuset, ny lokalisering Lfn 
Ny ishall, i utredningen ska det även ingå vem som ska driva den Fofn 
Nytt Skyttecenter 
Fullstor idrottshall i Sjömarken 

Fofn 
Fofn 

Kulturverksamhet  
Borås Museum, Ramnaparken Lfn 
Se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter Kun 
Utreda möjligheten att skapa ett "Art center" Kun 
Förskolor  
Tokarpsberg förskola Lfn 
Förskola övre Sjöbo Lfn 

Aplaredskolan, utökning förskola 
Lfn 

 
Grundskolor  
Asklandaskolan tillbyggnad Lfn 
Gula Skolan, ombyggnad av idrottshall Lfn 
Trandaredskolan ombyggnad Lfn 
Tummarpskolan om- och tillbyggnad Lfn 
Dalsjöskolan, anpassning 7-9 Lfn 
Ny skola Lfn 
Sandgärdskolan ombyggnad Lfn 
Sandaredskolan ombyggnad Lfn 
Idrottshallar grundskolor 
Ny grundskola, i östra delarna av Borås 

Lfn 
Lfn 

Gymnasieskolor  
Bäckängsgymnasiet, utökat lokalbehov Lfn 
Ny gymnasieskola Lfn 
Campus Bäckäng/Nornan Lfn 
Omsorg om äldre och funktionshindrade  
Vård- och omsorgsboende 1 
Vård- och omsorgsboende 2 
Korttids- och växelvårdsplatser i serviceorterna 
Bostäder för yngre dementa 

Lfn 
Lfn 
Lfn 
Lfn 
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Kommunfullmäktige 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 99 80 80 
Kostnader -15 049 -15 480 -15 680 

Nettokostnader -14 950 -15 400 -15 600 
Kommunbidrag 15 100 15 400 15 600 

Resultat 150 0 0 
    
Ackumulerat resultat    
Nettoinvesteringar    

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

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

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare. Normalt sammanträder 
Kommunfullmäktige tolv gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande: 

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 23  

Moderata Samlingspartiet 15  

Sverigedemokraterna 11  

Vänsterpartiet 6  

Liberalerna 5  

Centerpartiet 5  

Kristdemokraterna 5  

Miljöpartiet de Gröna 3  

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till 
förtroendemannautbildning. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, 
förtroendemannautbildning, representation samt lokalkostnader räknas upp med totalt 0,2 mnkr till 
15,6 mnkr inför 2021. Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet 
att hantera avvikelser. 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Sammanträden m m, nettokostnader tkr -9 506 -9 255 -9 332 
Partistöd, nettokostnader tkr -5 444 -6 145 -6 268 
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Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, 
förtroendemannautbildning, representation samt lokalkostnader räknas upp med totalt 0,2 mnkr till 
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Revisorskollegiet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 535 625 643 
Kostnader -6 188 -6 625 -6 693 

Nettokostnader -5 653 -6 000 -6 050 
Kommunbidrag 5 875 6 000 6 050 

Resultat 222 0 0 
    
Ackumulerat resultat 1 255 1 255 - 
Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det 
gäller efterlevnaden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisionen följer God revisionssed. 
Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning. 

Revisorerna granskar 

 att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. 

 att räkenskaperna är rättvisande. 
 att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskning enligt God revisionssed innebär: 

 att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för respektive revisionsgrupp. 

 att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda 
mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen 
av verksamheten är tillräcklig. 

 att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, det vill säga om de 
löpande och årliga räkenskaperna är rättvisande. 

 att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
 att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 

av Kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till revisorskollegiet uppgår till 6 050 tkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 50 tkr. 
För 2021 omfattar den egna personalstyrkan totalt 5 heltidsanställda revisorer. Den egna 
personalstyrkan kompletteras med köp av externa revisionskonsulter som bedöms till högre än tidigare 
år. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrelsens 
förvaltning som redovisas under Stadsledningskansliet. Det andra kommunbidraget avser 
kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens egen 
verksamhet men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. 

Stadsledningskansliet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 93 988 88 207 95 009 
Kostnader -248 716 -214 807 -222 409 

Nettokostnader -154 728 -126 600 -127 400 
Kommunbidrag 119 405 126 600 127 400 

Resultat -35 323 0 0 
    
Ackumulerat resultat 5 000 5 000  
Investeringar -37 069 -40 000 -30 000 
Försäljning av mark och 
fastigheter 

1 581 40 000 80 000 

Nämndens uppgift 
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga 
nämnders och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under 
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av 
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad. 

I Stadsledningskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att 
följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att arbeta med 
kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser med mera. Kommunstyrelsen 
har även rollen som ”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet. 

Ambitionen är att koncentrera och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt 
överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda 
riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys 
av nämndernas resultat. 

Stadsledningskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, 
ekonomistyrning, personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, 
näringslivsfrågor, kvalitet och utveckling, kommunikation/marknadsföring, koncerninköp samt 
centrum för kunskap och säkerhet. 
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Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 127,4 mnkr. I budgeten finns ett effektiviseringskrav på 1,3 
mnkr.  

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Centrum för kunskap och säkerhet ska samverka med Polisen för att förebygga gängbildning och 
organiserad brottslighet. 

Samhällsplaneringsavdelningen ska beakta trygghetsperspektivet i allt arbete med samhällsplanering.  

Koncerninköp ska arbeta med social upphandling, genom att Arbetslivsnämnden ställer personal till 
förfogande för detta arbete. 

Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp 
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen. 

Digitalisering ska vara en viktig del i verksamhetsutvecklingen. 

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Ytor som då frigörs kan till exempel användas för att utveckla torgmiljön. 

Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för nya industriområden i såväl centralort som i serviceorterna. 

Borås Stad ska arbeta proaktivt för att köpa mark lämplig för både verksamhetsområden och bostäder. 

Fler trygghetsboenden ska byggas i Borås. 

Framtagande av fler småhusområden ska prioriteras. 

Kommunstyrelsen ska arbeta strategiskt och aktivt för att leda den strategiska samhällsplaneringen 
framåt.  

Kommunstyrelsen ska vara drivande i näringslivsutvecklingen. 

Koncerninköp ska kontinuerligt arbeta med att förbättra upphandlingsprocesserna i syfte att öka 
resurseffektiviteten.  

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Inrätta en äldreomsorgskommission, det vill säga en politisk beredningsgrupp för äldreomsorgen 
bestående av en person ifrån varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige. Gruppen ska 
bistås av andra lämpliga funktioner och fackliga parter. Gruppen ska med utgångspunkt i den 
demografiska utvecklingen, äldreomsorgens behov av ytterligare personal och boendeplatser, ta fram en 
handlingsplan för äldreomsorgen. 
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För att förbättra situationen i de områden som idag benämns som särskilt utsatta ska en handlingsplan 
upprättas i syfte att inga områden i Borås, enligt polisens kartläggningar, ska räknas som utsatta. 
Uppdraget inleds med en projektstudio, med berörda nämnders förvaltningar, under första kvartalet 
2021. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma med målbilder för 
resterande delar av Social hållbart Borås. 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen kan medfinansiera. 
Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i termer av minskad koldioxid per investerad 
krona. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan som tar fasta på de kommunala 
investeringsbehoven under de kommande 10 åren. I ett sådant dokument kan exempelvis behov av nya 
verksamheter och omvandling av områden såsom Gässlösa, Knalleland och Nedre Norrby samt behov 
av marksanering redovisas. Till dokumentet ska en finansieringsplan redovisas. Finansieringsplanen ska 
visa på uppskattade kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Borås utvecklas i syfte att 
beskriva behovet av finansiering. 

Bostadsbolagen samlas i en koncern i syfte att säkra de små bostadsbolagens framtid.  

För att beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig av en viss service, kommunal tjänst eller 
verksamhet, ska tjänstegarantier införas. 

Översyn av vilka verksamheter som kan anses utöva osund konkurrens med näringslivet ska 
genomföras med syfte att förhindra densamma.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara, 
stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el. 

Under 2021 ska markreserven öka med målet att nå en reserv om 400 000 kvm.  

För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter upphandlas. 

Kommunstyrelsens ges i uppdrag att samordna en översyn av antalet verksamhetsmått med syfte att 
minska dessa.  

Kommunstyrelsen ska ha samordningsansvar i arbetet mot hemlöshet.  

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 
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eller politiska beslut listas. 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 
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Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen 
ska ansvara för. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot 
invasiva arter. 

Investeringar 
Inköp och försäljning av fastigheter 
För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 30 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 55 
mnkr och tomter inom exploateringsområden säljas för 25 mnkr. 

Utbyggnad av industriområden 
Utbyggnad av industriområden budgeteras till 10 mnkr. 

Utbyggnad av nya bostadsområden 
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 10 mnkr. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Antal gästnätter i Borås ska 
öka 

201 527 215 448 216 616 225 846 163 444 

Resultatet av det 
sammanfattande omdömet 
om näringslivsklimatet i 
Borås Stad ska öka. (Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät skala mellan 1 
och 6). 

3,5 3,42 3,6 3,46 3,53 

Rankingen i SKL:s öppna 
jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI) ska 
öka 

66 72 71 71 - 

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

63,4 74,4 82,3 84,7 - 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

4 4,2 7,1 2,8 3,5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

0,1 12,9 3,2 1,4 0,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 63 - 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bostäder    
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till 
centrum 

83 200 200 

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort 472 480 480 
Antal nyproducerade bostäder utanför Borås 
tätort 

125 120 120 

Sysselsättning    
Sysselsättningsgrad (20-64 år), %  78 78 
Handel och företagande    
Tillgång till mark för företagande m2 250 000 250 000 400 000 

Kommungemensam verksamhet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 872 0 1 000 
Kostnader -120 609 -123 050 -125 300 

Nettokostnader -119 737 -123 050 -124 300 
Kommunbidrag 118 100 123 050 124 300 

Resultat -1 637 0 0 
    
Ackumulerat resultat    
Nettoinvesteringar    

Nämndens uppgift 
Under den Kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt 
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under 
Kommunstyrelsen. 

De största posterna utgörs av avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av 
kollektivtrafik från Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Sjuhärads Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 124,3 mnkr, vilket är en ökning med knappt 1,25 mnkr jämfört 
med 2020. De kostnader som bokförs på kommungemensamma verksamheten är svåra att påverka och 
räknas vanligtvis upp med mer än 1 %. Inför 2021 annonserar Västtrafik minskade kostnader för 
kollektivtrafiken som en konsekvens av coronapandemin, för att sedan öka igen under 2022 alternativt 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bostäder    
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till 
centrum 

83 200 200 

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort 472 480 480 
Antal nyproducerade bostäder utanför Borås 
tätort 

125 120 120 

Sysselsättning    
Sysselsättningsgrad (20-64 år), %  78 78 
Handel och företagande    
Tillgång till mark för företagande m2 250 000 250 000 400 000 

Kommungemensam verksamhet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 872 0 1 000 
Kostnader -120 609 -123 050 -125 300 

Nettokostnader -119 737 -123 050 -124 300 
Kommunbidrag 118 100 123 050 124 300 

Resultat -1 637 0 0 
    
Ackumulerat resultat    
Nettoinvesteringar    

Nämndens uppgift 
Under den Kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt 
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under 
Kommunstyrelsen. 

De största posterna utgörs av avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av 
kollektivtrafik från Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Sjuhärads Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 124,3 mnkr, vilket är en ökning med knappt 1,25 mnkr jämfört 
med 2020. De kostnader som bokförs på kommungemensamma verksamheten är svåra att påverka och 
räknas vanligtvis upp med mer än 1 %. Inför 2021 annonserar Västtrafik minskade kostnader för 
kollektivtrafiken som en konsekvens av coronapandemin, för att sedan öka igen under 2022 alternativt 
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2023. Detta medför att den kommungemensamma ramen bör kunna täcka övriga uppräknade 
kostnader inom verksamheten under 2021. 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidrag till samarbetsorganisationer, 
Kommunalförbundet, SKL, Navet 

   

Nettokostnader tkr -18 204 -18 302 -18 489 
Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO    
Nettokostnader tkr -2 176 -2 211 -2 119 
Räddningstjänst    
Nettokostnader tkr -84 243 -87 491 -88 158 
Kommunikationer, Västtrafik AB    
Nettokostnader tkr -14 675 -14 930 -15 062 
Avgifter till upphovsmannarätt    
Nettokostnader tkr -444 -116 -472 
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Överförmyndarnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 0 0  
Kostnader -8 522 -8 850 -9 100 

Nettokostnader -8 522 -8 850 -9 100 
Kommunbidrag 6 725 8 850 9 100 

Resultat -1 797 0 0 
    
Ackumulerat resultat 0 0  
Nettoinvesteringar   250 

Nämndens uppgift 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Borås har sedan 2003 
en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom 
överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken samt vad som i övrigt gäller för överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd enligt lag eller annan författning. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 9,1 mnkr. I kommunbidraget finns en allmän förstärkning med 0,1 
mnkr. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Nämnden ska fortsätta arbeta med att förbättra rekrytering av ställföreträdare för det ideella åtagande 
som ett god mans- eller förvaltaruppdrag innebär. 

Investeringar 
Investering avser nytt verksamhetssystem för att kunna digitalisera ärendehandläggningen. För 
projektet avsätts 0,25 mnkr. 
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Valnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 3 197 0 0 
Kostnader -6 474 -1 000 -1 100 

Nettokostnader -3 277 -1 000 -1 100 
Kommunbidrag 4 025 1 000 1 100 

Resultat 748 0 0 
    
Ackumulerat resultat 600 600  
Nettoinvesteringar    

Nämndens uppgift 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen och 
Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av 
naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller EU-val. 

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 83 valdistrikt. Verksamhetens kostnader under 
valår består till största del av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten. Under icke valår begränsas 
kostnaderna till valnämndens sammanträden, nämndadministration, en tjänstepersons lön, lokalhyror, 
materialkostnader samt fortgående kostnader för t ex IT-stöd. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämndens kommunbidrag beslutas till 1,1 mnkr 2021, då inga val kommer att genomföras under året. 
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Lokalförsörjningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 815 627 886 422 911 290 
Kostnader -879 508 -918 772 -949 690 

Nettokostnader -63 881 -32 350 -38 400 
Kommunbidrag 31 900 32 350 38 400 

Resultat -31 981 0 0 
    
Ackumulerat resultat -68 978 -68 978  
Nettoinvesteringar -381 175 -285 476 -494 569 

Nämndens uppgift 
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion 
samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och 
anläggningar med god tillgänglighet. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Lokalförsörjningens ram för år 2021 är 38,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav 
på 0,3 mnkr. Nettoinvesteringar avser beslutade investeringar för 2021 exklusive omdisponeringar från 
föregående år. 

Nämnden tillförs 6,0 mnkr i utökat kommunbidrag för att finansiera hyrestak på sociala boenden samt 
kostnader för strategiskt ägda lokaler och kulturfastigheter. Nämnden ska även i sin budget för år 2021 
räkna med en ökad uppräkning av interna hyresintäkter från verksamhetsfastigheter med 10,0 mnkr 
vilket motsvarar cirka 2,4 % 

Den största delen av nämndens verksamhet finansieras via internhyressystemet, vilket omarbetades 
inför budget 2017. Grundprincipen är att internhyrorna ska motsvara kostnader för lokaler över tid. De 
flesta av verksamhetslokalerna bär en solidarisk schablonhyra per kvadratmeter inom avgränsade 
lokalgrupper. Dessa lokalgrupper är framtagna utifrån den verksamhet som bedrivs inom lokalerna, 
samt vilken nämnd som har verksamhetsansvaret. Det utgår även olika hyror beroende på om lokalerna 
är nya eller inte. Nedan listas de lokalgrupper som är framtagna samt hyreskostnad per nivå och 
lokalgrupp för år 2021. Den genomsnittliga hyran är viktad efter ytfördelning mellan ny och gammal 
lokalgrupp inom respektive lokalgrupp. 

För att hålla kostnaderna inom budget, behöver Lokalförsörjningsnämnden aktivt arbeta med att 
minska driftskostnaden per kvadratmeter, sett över respektive fastighets livscykel.  

Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader, fastighetsskötsel och löpande underhåll. 
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Lokalförsörjningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 815 627 886 422 911 290 
Kostnader -879 508 -918 772 -949 690 

Nettokostnader -63 881 -32 350 -38 400 
Kommunbidrag 31 900 32 350 38 400 

Resultat -31 981 0 0 
    
Ackumulerat resultat -68 978 -68 978  
Nettoinvesteringar -381 175 -285 476 -494 569 

Nämndens uppgift 
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion 
samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och 
anläggningar med god tillgänglighet. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Lokalförsörjningens ram för år 2021 är 38,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav 
på 0,3 mnkr. Nettoinvesteringar avser beslutade investeringar för 2021 exklusive omdisponeringar från 
föregående år. 

Nämnden tillförs 6,0 mnkr i utökat kommunbidrag för att finansiera hyrestak på sociala boenden samt 
kostnader för strategiskt ägda lokaler och kulturfastigheter. Nämnden ska även i sin budget för år 2021 
räkna med en ökad uppräkning av interna hyresintäkter från verksamhetsfastigheter med 10,0 mnkr 
vilket motsvarar cirka 2,4 % 

Den största delen av nämndens verksamhet finansieras via internhyressystemet, vilket omarbetades 
inför budget 2017. Grundprincipen är att internhyrorna ska motsvara kostnader för lokaler över tid. De 
flesta av verksamhetslokalerna bär en solidarisk schablonhyra per kvadratmeter inom avgränsade 
lokalgrupper. Dessa lokalgrupper är framtagna utifrån den verksamhet som bedrivs inom lokalerna, 
samt vilken nämnd som har verksamhetsansvaret. Det utgår även olika hyror beroende på om lokalerna 
är nya eller inte. Nedan listas de lokalgrupper som är framtagna samt hyreskostnad per nivå och 
lokalgrupp för år 2021. Den genomsnittliga hyran är viktad efter ytfördelning mellan ny och gammal 
lokalgrupp inom respektive lokalgrupp. 

För att hålla kostnaderna inom budget, behöver Lokalförsörjningsnämnden aktivt arbeta med att 
minska driftskostnaden per kvadratmeter, sett över respektive fastighets livscykel.  

Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader, fastighetsskötsel och löpande underhåll. 
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Internhyror per lokalgrupp, kr/kvadratmeter 

  Nya Gamla Genomsnitt 

Grundskola 1 244 704 855 

Förskola 1 901 883 1 327 

Gymnasium 1 305 620 753 

Äldreomsorg 1 566 1 036 1 086 

LSS Daglig verksamhet, m.m. 1 092 855 980 

LSS-boenden 1 758 1 264 1 387 

Bibliotek 1 782 924 1 098 

Fritid 1 395 924 1 076 

Kontor 1 217 661 854 

Fritidsgårdar 1 782 920 1 001 

IFO 1 541 1 282 1 452 

 
Verksamhetsfastigheter – Inhyrda och ägda 
Borås Stads internhyresfastigheter budgeteras till drygt 724,0 mnkr (706,9 mnkr) och med en total yta 
på 722 525 m2 (731 294 m2 ), vilket ger kostnaden 1 002 kr/m2 (967 kr/m2). 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Hela bygg- och förvaltningsprocessen ska kännetecknas av hållbara val. Alla Borås Stads lokaler ska 
vara yt- och energieffektiva och byggda i hållbara material. 

Lokalförsörjningsnämnden har en avgörande roll i det högt prioriterade arbetet med att elektrifiera 
Borås Stads egen bilflotta där biogas inte är ett lämpligt alternativ. I investeringsbudgeten finns medel 
avsedda att finansiera investeringar i laddinfrastruktur. 

Alla nya förskolor ska byggas med tillagningskök. 

Belysning på förskole- och grundskolegårdar ska ses över för att säkerställa en trygg och säker miljö.  

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
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använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Investeringar 
Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget 2021 är 492,1 mnkr. Investeringarna fördelar sig enligt 
följande: 

  Budget 2021 Budget 2020 

Gemensamma funktioner inkl externa 
projekt 

123,9 96,2 

Fritids- och folkhälsonämnden 48,9 16,0 

Förskolenämnden 42 23,2 

Grundskolenämnden 180,5 101,1 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12,2 13,4 

Sociala omsorgsnämnden 87,1 35,5 

Summa 494,6 285,4 

De olika investeringsprojekten kommenteras under respektive nämnd med undantag för investeringar i 
gemensamma funktioner och projekt för externa hyresgäster, enligt specifikation nedan. 

Underhållsinvesteringar 
En följd av att komponentavskrivning infördes år 2017 innebar att planerat underhåll flyttades från 
driftsbudgeten till investeringsbudgeten. Medlen avsätts för att genomföra uppkomna behov, 
myndighetskrav samt utbyte av komponenter. I underhållsinvesteringar ingår även medel för 
tillgänglighetsanpassning i syfte att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 
Investeringar i brandsäkerhet som beror på förändrade myndighetskrav. Säkerhetsinvesteringar för att 
kunna hantera ej planerade uppkomna behov eller myndighetskrav kopplade till nya eller 
kompletterande säkerhetslösningar. Totalt avsätts 75,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en 
ökning med 7,3 mnkr jämfört med år 2020. 

Energi- och miljöåtgärder 
Totalt avsätts 15,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en ökning med 3,0 mnkr jämfört med 
år 2020. Detta utgör en pott med flera ändamål vilka nämnden kan omfördela mellan. Cirka 3 mnkr är 
avsedda för att kunna elektrifiera Borås Stads egen bilflotta, genom investeringar i laddinfrastruktur, 
och cirka 3 mnkr är avsedda för installation av solceller. Därtill ingår medel för ventilations- och 
energisparåtgärder, övrig energieffektivisering samt åtgärder för att minska exponeringen av kemikalier 
som kan skada hälsa och miljö i Borås Stads lokaler. 

Hyresgästanpassning 
I investeringsbudgeten finns avsatt medel för mindre investeringar i fastighetsbeståndet. Anslaget ska 
användas till akuta och viktiga verksamhetsförändringar under innevarande år. Medlen syftar till att 
verksamheterna ska fungera bättre genom att möjliggöra flexibilitet vid verksamhetsförändringar. I 
beloppet ingår även medel för eventuella moduletableringar samt de medel som tidigare år varit särskilt 
avsatta för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Totalt avsätts 20,0 mnkr för dessa investeringar 
år 2021, vilket är en ökning med 8,0 mnkr jämfört med år 2020. 

Fullmäktigesalen, ombyggnad 
Totalt avsätts 8,0 mnkr år 2021. Ett anläggningsråd ska genomföras innan slutligt investeringsbeslut. 

IT-investeringar 
Medel för att ansluta Borås Stads fastigheter till fibernätet samt IT investeringar i inhyrda fastigheter i 
syfte att uppnå Borås Stads standard. Totalt avsätts 7,0 mnkr för år 2021, vilket är en ökning med 2,0 
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använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Investeringar 
Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget 2021 är 492,1 mnkr. Investeringarna fördelar sig enligt 
följande: 

  Budget 2021 Budget 2020 

Gemensamma funktioner inkl externa 
projekt 

123,9 96,2 

Fritids- och folkhälsonämnden 48,9 16,0 

Förskolenämnden 42 23,2 

Grundskolenämnden 180,5 101,1 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12,2 13,4 

Sociala omsorgsnämnden 87,1 35,5 

Summa 494,6 285,4 

De olika investeringsprojekten kommenteras under respektive nämnd med undantag för investeringar i 
gemensamma funktioner och projekt för externa hyresgäster, enligt specifikation nedan. 

Underhållsinvesteringar 
En följd av att komponentavskrivning infördes år 2017 innebar att planerat underhåll flyttades från 
driftsbudgeten till investeringsbudgeten. Medlen avsätts för att genomföra uppkomna behov, 
myndighetskrav samt utbyte av komponenter. I underhållsinvesteringar ingår även medel för 
tillgänglighetsanpassning i syfte att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 
Investeringar i brandsäkerhet som beror på förändrade myndighetskrav. Säkerhetsinvesteringar för att 
kunna hantera ej planerade uppkomna behov eller myndighetskrav kopplade till nya eller 
kompletterande säkerhetslösningar. Totalt avsätts 75,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en 
ökning med 7,3 mnkr jämfört med år 2020. 

Energi- och miljöåtgärder 
Totalt avsätts 15,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en ökning med 3,0 mnkr jämfört med 
år 2020. Detta utgör en pott med flera ändamål vilka nämnden kan omfördela mellan. Cirka 3 mnkr är 
avsedda för att kunna elektrifiera Borås Stads egen bilflotta, genom investeringar i laddinfrastruktur, 
och cirka 3 mnkr är avsedda för installation av solceller. Därtill ingår medel för ventilations- och 
energisparåtgärder, övrig energieffektivisering samt åtgärder för att minska exponeringen av kemikalier 
som kan skada hälsa och miljö i Borås Stads lokaler. 

Hyresgästanpassning 
I investeringsbudgeten finns avsatt medel för mindre investeringar i fastighetsbeståndet. Anslaget ska 
användas till akuta och viktiga verksamhetsförändringar under innevarande år. Medlen syftar till att 
verksamheterna ska fungera bättre genom att möjliggöra flexibilitet vid verksamhetsförändringar. I 
beloppet ingår även medel för eventuella moduletableringar samt de medel som tidigare år varit särskilt 
avsatta för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Totalt avsätts 20,0 mnkr för dessa investeringar 
år 2021, vilket är en ökning med 8,0 mnkr jämfört med år 2020. 

Fullmäktigesalen, ombyggnad 
Totalt avsätts 8,0 mnkr år 2021. Ett anläggningsråd ska genomföras innan slutligt investeringsbeslut. 

IT-investeringar 
Medel för att ansluta Borås Stads fastigheter till fibernätet samt IT investeringar i inhyrda fastigheter i 
syfte att uppnå Borås Stads standard. Totalt avsätts 7,0 mnkr för år 2021, vilket är en ökning med 2,0 
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mnkr i jämförelse med år 2020. 

Guttasjön 
Om- och tillbyggnad för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Investeringen kommer att 
finansieras av ökade hyresintäkter. Totalt avsätts 18,9 mnkr varav 5,9 mnkr för år 2021. Projektet 
beräknas vara klart 2022. 

Hyresgästanpassningar externa hyresgäster 
Hyresgästanpassningar där investeringen finansieras av ökade hyresintäkter från externa hyresgäster. 
För år 2021 avsätts 1,0 mnkr. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Den totala 
energiproduktionen från 
solenergi ska öka, MWh 

133 118 210 230 - 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,6 5,4 5,8 9,3 11,1 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

0,3 0,1 0,5 0,4 0,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 71 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Ägda fastigheter    
Antal objekt  279 274 
Antal objekt, kvadratmeter 563 928 590 503 570 925 
Antal uppsägningar 11   
Total energianvändning för uppvärmning av 
kommunens fastigheter, kWh/kvadratmeter. 

96 92 90 

Total energiförbrukning i kommunens 
fastigheter, kWh/kvadratmeter 

 223 220 

Summa konsumtionsavgifter per kvadratmeter  177,92 186,33 
Antal objekt i verksamheten Lokalbank  14 14 
Inhyrda fastigheter    
Antal objekt  240 220 
Antal objekt, kvadratmeter 236 308 246 589 232 735 
Antal uppsägningar 10   
Antal objekt i verksamheten Lokalbank  18 13 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 43 551 43 561 43 612 
Kostnader -65 863 -65 011 -67 212 

Nettokostnader -22 312 -21 450 -23 600 
Kommunbidrag 23 950 21 450 23 600 

Resultat 1 638 0 0 
    
Ackumulerat resultat 24 922 24 922 - 
Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens områden 
planeras och bebyggs. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet 
för byggnadsverksamheten. Nämndens svarar också för kommunens samlade kartproduktion och 
lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksamheten med datorbaserade geografiska 
informationssystem. Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende 
samhällsbyggnadsprocessen. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och få nämnder och 
styrelser att tydligare se sin del i helheten. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 23,6 mnkr för 2021 och inkluderar ett 
effektivitetskrav på 0,2 mnkr. Inom tilldelad budget har nämnden en viktig uppgift att förbereda för en 
god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad, kommunal service samt en 
attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnads-nämnden prioriterar resurserna så 
att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på snabba insatser inom sitt område. 
Ny teknik och ett professionellt arbetssätt ska medverka till att ta fram underlag för etablering och 
tillväxt i Borås. Kommunbidraget har inför 2021 ökats med 2,0 mnkr för att verksamheten i högre grad 
skall kunna medverka i Samhällsbyggnadsprocessen på ett kommunövergripande plan. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Nämnden ska arbeta med att tillgängligheten av detaljplaner, vilka ska möjliggöra varierad 
bostadsbyggnation i varje serviceort, kan säkerställas. 

Nämnden ska beakta trygghetsperspektivet i all samhällsplanering.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 43 551 43 561 43 612 
Kostnader -65 863 -65 011 -67 212 

Nettokostnader -22 312 -21 450 -23 600 
Kommunbidrag 23 950 21 450 23 600 

Resultat 1 638 0 0 
    
Ackumulerat resultat 24 922 24 922 - 
Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens områden 
planeras och bebyggs. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet 
för byggnadsverksamheten. Nämndens svarar också för kommunens samlade kartproduktion och 
lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksamheten med datorbaserade geografiska 
informationssystem. Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende 
samhällsbyggnadsprocessen. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och få nämnder och 
styrelser att tydligare se sin del i helheten. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 23,6 mnkr för 2021 och inkluderar ett 
effektivitetskrav på 0,2 mnkr. Inom tilldelad budget har nämnden en viktig uppgift att förbereda för en 
god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad, kommunal service samt en 
attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnads-nämnden prioriterar resurserna så 
att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på snabba insatser inom sitt område. 
Ny teknik och ett professionellt arbetssätt ska medverka till att ta fram underlag för etablering och 
tillväxt i Borås. Kommunbidraget har inför 2021 ökats med 2,0 mnkr för att verksamheten i högre grad 
skall kunna medverka i Samhällsbyggnadsprocessen på ett kommunövergripande plan. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Nämnden ska arbeta med att tillgängligheten av detaljplaner, vilka ska möjliggöra varierad 
bostadsbyggnation i varje serviceort, kan säkerställas. 

Nämnden ska beakta trygghetsperspektivet i all samhällsplanering.  
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Framtagande av fler småhusområden ska prioriteras. 

Kommunala särkrav vid byggnation ska undvikas.   

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering, Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

75 81 98 99 98 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,9 5,8 5,2 5,6 4,7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

1,7 0,8 1,3 2,3 1,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 56 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bygglov    
Bygglov, förhandsbesked 941 900 900 
Detaljplanering    
Plan med standardförfarande antas/godkänns 12 18 18 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Geodata    
Mätningsuppdrag 95 150 150 
Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha) 68 000 23 000 23 000 
Lantmäteri    
Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 150 140 150 
Ärendebalans 31/12 resp år 113 85 75 
Bostäder    
Antal planlagda bostäder som är klara för 
antagande i detaljplan i Borås Stad 

  850 

Andel planlagda bostäder som är klara för 
antagande i detaljplan inom 
utbyggnadsstrategins stadsutvecklingsområden 

  80 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Geodata    
Mätningsuppdrag 95 150 150 
Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha) 68 000 23 000 23 000 
Lantmäteri    
Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 150 140 150 
Ärendebalans 31/12 resp år 113 85 75 
Bostäder    
Antal planlagda bostäder som är klara för 
antagande i detaljplan i Borås Stad 

  850 

Andel planlagda bostäder som är klara för 
antagande i detaljplan inom 
utbyggnadsstrategins stadsutvecklingsområden 

  80 
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Servicenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 697 175 741 718 765 155 
Kostnader -690 665 -734 718 -758 155 

Nettokostnader 6 510 7 000 7 000 
Kommunbidrag 0 0 0 

Resultat 6 510 7 000 7 000 
    
Ackumulerat resultat 34 498 34 498 - 
Nettoinvesteringar -29 981 -52 000 -73 000 

Nämndens uppgift 
Servicenämnden ansvarar för tjänster inom teknik, service och administration, som utförs på uppdrag 
av Stadsledningskansliet, övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. 
Servicekontoret äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark samt 
kommunens IT-infrastruktur. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2021. Servicenämnden är 
en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra nämnder och bolag. Detta 
ställer krav på att inte automatiskt kostnadskompensera priserna till kunderna. Verksamheten måste 
löpande rationaliseras för att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen förutsätter att Servicenämnden 
bidrar till att uppfylla de effektivitets- och rationaliseringskrav som ställs på de tekniska verksamheter 
som är nämndens huvudbeställare och övriga nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa 
tjänsterna. 

Nya uppdrag 2021 
Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 
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Investeringar 
Pantängen ombyggnation 
Investering för ny-och ombyggnation avser utökning av antalet kontorsplatser och förbättrar 
användning av befintliga lokaler. För investeringen avsätts totalt 53 mnkr, varav 30 mnkr beräknas 
upparbetas under 2021. 

Fordon och maskiner 
Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga förvaltningar och en del bolag med fordon 
och maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 15,0 mnkr. Vid nyinköp ska miljöfordon, 
där så är möjligt, upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag. Finns absoluta behov kan 
anslaget överskridas ett enskilt år. 

Utskriftenheter och kontorsutrustning 
Avser utskriftsenheter och annan kontorsutrustning såsom infoskärmar mm. Servicenämnden ansvarar 
för merparten av denna utrustning som köps in och hyrs ut genom internhyresavtal till de beställande 
förvaltningarna. För 2021 avsätts 4,0 mnkr till Servicenämndens förfogande. 

Mobiltelefoner 
Borås Stad ändrar modellen för hantering av mobiltelefoner och kringutrustning från leasing till 
egenägda mobiltelefoner som ett led i att kostnadseffektivisera och förenkla hantering och distribution. 
Det nya upplägget innebär att ett årligt investeringsanslag på 12,0 mnkr för inköp av utrustning. 
Förändringen innebär inte någon ökad kostnad för Borås Stad. 

IT-infrastruktur 
Den gemensamma IT-infrastrukturen består av dataservrar och annan kommunikationsutrustning Till 
nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr årligen till förnyelse och utbyte av denna utrustning. 

Pantängen, förbättringsåtgärder 
Förbättringsåtgärderna omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning, utbyggnad av 
solcellsenergi samt reinvestering och förbättringsåtgärder av tvätthall. Till åtgärderna avsätts 3,0 mnkr 
under 2021. 

Krisberedskapsförråd 
Avser nybyggnation av ett krisberedskapsförråd. Investeringen är beroende av att erforderliga politiska 
beslut fattas och att uppdraget tilldelas Servicenämnden. I det beräknade beloppet 6,0 mnkr har inte 
hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan reducera investeringsutgiften. 

  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - - 18,3 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 25,9 29,2 34,2 37,5 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,6 4,6 4,6 4,7 5,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

12,9 14,2 13 13,5 10,4 
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Investeringar 
Pantängen ombyggnation 
Investering för ny-och ombyggnation avser utökning av antalet kontorsplatser och förbättrar 
användning av befintliga lokaler. För investeringen avsätts totalt 53 mnkr, varav 30 mnkr beräknas 
upparbetas under 2021. 

Fordon och maskiner 
Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga förvaltningar och en del bolag med fordon 
och maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 15,0 mnkr. Vid nyinköp ska miljöfordon, 
där så är möjligt, upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag. Finns absoluta behov kan 
anslaget överskridas ett enskilt år. 

Utskriftenheter och kontorsutrustning 
Avser utskriftsenheter och annan kontorsutrustning såsom infoskärmar mm. Servicenämnden ansvarar 
för merparten av denna utrustning som köps in och hyrs ut genom internhyresavtal till de beställande 
förvaltningarna. För 2021 avsätts 4,0 mnkr till Servicenämndens förfogande. 

Mobiltelefoner 
Borås Stad ändrar modellen för hantering av mobiltelefoner och kringutrustning från leasing till 
egenägda mobiltelefoner som ett led i att kostnadseffektivisera och förenkla hantering och distribution. 
Det nya upplägget innebär att ett årligt investeringsanslag på 12,0 mnkr för inköp av utrustning. 
Förändringen innebär inte någon ökad kostnad för Borås Stad. 

IT-infrastruktur 
Den gemensamma IT-infrastrukturen består av dataservrar och annan kommunikationsutrustning Till 
nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr årligen till förnyelse och utbyte av denna utrustning. 

Pantängen, förbättringsåtgärder 
Förbättringsåtgärderna omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning, utbyggnad av 
solcellsenergi samt reinvestering och förbättringsåtgärder av tvätthall. Till åtgärderna avsätts 3,0 mnkr 
under 2021. 

Krisberedskapsförråd 
Avser nybyggnation av ett krisberedskapsförråd. Investeringen är beroende av att erforderliga politiska 
beslut fattas och att uppdraget tilldelas Servicenämnden. I det beräknade beloppet 6,0 mnkr har inte 
hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan reducera investeringsutgiften. 

  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - - 18,3 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 25,9 29,2 34,2 37,5 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,6 4,6 4,6 4,7 5,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

12,9 14,2 13 13,5 10,4 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 
Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 39,8 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Övergripande Servicekontoret    
Extern fakturering, tkr 23 252 12 000 12 000 
 
Dataservice 

   

Lösningsgrad i första kontakten, % 85,7 86 86,5 
Personal- och kontorsservice    
Andel besvarade samtal lönesupport, % 92 87 90 
Entreprenad    
Erhållna anbud, tkr 94 441 120 000 120 000 
Fordon och verkstad    
Antal anmälda skador på fordon 590 580 575 
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Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: Väghållning, skog och parker 
samt Persontransporter. 

Väghållning, skog, parker mm 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 116 945 82 157 82 687 
Kostnader -263 117 -234 807 -240 887 

Nettokostnader -146 172 -152 650 -158 200 
Kommunbidrag 146 745 152 650 158 200 

Resultat 573 0 0 
    
Ackumulerat resultat 23 781 23 781 - 
Nettoinvesteringar -78 181 -128 915 -72 000 

Nämndens uppgift 
Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, 
kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas 
välbefinnande. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 158,2 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,5 mnkr. 
Kommunbidraget har höjts med 1,3 mnkr för ökade skötselytor samt försköning av staden och dess 
ytterområden inom nämndens hela verksamhetsområde. Därutöver tillförs 0,9 mnkr som kompensation 
för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Arbete med renhållning, slyröjning, klottersanering, belysning och andra trygghetsskapande insatser ska 
vara prioriterade i nämndens arbete. Arbetet ska ske i nära samarbete med de kommunala 
bostadsbolagen. 

Reinvestering i befintliga cykel- och gångbanor samt vägar ska prioriteras. Cykel ska ses som ett eget 
trafikslag, och det är viktigt att i möjligaste mån separera gång- och cykeltrafikanter. 
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Parkeringssituationen i centrum ska ses över för att underlätta för centrumhandel och besökare. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan användas för 
en utvecklad torgmiljö. 

Tekniska nämnden ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor 
och grundskolor. 

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Som ett led i ambitionen att nyttja Viskan som en tillgång i stadsplaneringen, ska möjligheten att 
tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet till Hallbergsgatan – via Sandwalls plats - utredas. 

Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier för snöröjning. För att ge utrymme till 
ambitionshöjningar inom andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av kriterierna för 
snöröjning och halkbekämpning av cykelbanor göras. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 

Investeringar 
Beläggningsunderhåll 
Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll innebär att beläggningsunderhållet betraktas 
som investering och skrivs av under en längre period i stället för att som tidigare kostnadsförs direkt 
som driftkostnad. För 2021 avsätts 8,5 mnkr i investeringsbudgeten. Kvar på driften finns 1,6 mnkr för 
reparationer och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10,1 
mnkr. Tillkommer gör externa medel för återställning av mark efter fiberdragningar. 

Attraktiv stad 
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som 
finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum. 
Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna 
åstadkommes stora förändringar på kort tid. Inför Borås stads 400-års jubileum genomförs en extra 
satsning med målsättningen att iordningsställa kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” och 
Hallbergsplatsen. I samband med 400-årsfirandet planeras också för en jubileumsskulptur i området 
kring Krokshallstorget. För projekten inom detta konto avsätts normalt årligen 3,0 mnkr. För åren 2020 
och 2021 förstärks budgeten med 5,0 mnkr per år. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 
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Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: Väghållning, skog och parker 
samt Persontransporter. 

Väghållning, skog, parker mm 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 116 945 82 157 82 687 
Kostnader -263 117 -234 807 -240 887 

Nettokostnader -146 172 -152 650 -158 200 
Kommunbidrag 146 745 152 650 158 200 

Resultat 573 0 0 
    
Ackumulerat resultat 23 781 23 781 - 
Nettoinvesteringar -78 181 -128 915 -72 000 

Nämndens uppgift 
Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, 
kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas 
välbefinnande. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 158,2 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,5 mnkr. 
Kommunbidraget har höjts med 1,3 mnkr för ökade skötselytor samt försköning av staden och dess 
ytterområden inom nämndens hela verksamhetsområde. Därutöver tillförs 0,9 mnkr som kompensation 
för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Arbete med renhållning, slyröjning, klottersanering, belysning och andra trygghetsskapande insatser ska 
vara prioriterade i nämndens arbete. Arbetet ska ske i nära samarbete med de kommunala 
bostadsbolagen. 

Reinvestering i befintliga cykel- och gångbanor samt vägar ska prioriteras. Cykel ska ses som ett eget 
trafikslag, och det är viktigt att i möjligaste mån separera gång- och cykeltrafikanter. 
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Parkeringssituationen i centrum ska ses över för att underlätta för centrumhandel och besökare. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan användas för 
en utvecklad torgmiljö. 

Tekniska nämnden ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor 
och grundskolor. 

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Som ett led i ambitionen att nyttja Viskan som en tillgång i stadsplaneringen, ska möjligheten att 
tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet till Hallbergsgatan – via Sandwalls plats - utredas. 

Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier för snöröjning. För att ge utrymme till 
ambitionshöjningar inom andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av kriterierna för 
snöröjning och halkbekämpning av cykelbanor göras. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 

Investeringar 
Beläggningsunderhåll 
Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll innebär att beläggningsunderhållet betraktas 
som investering och skrivs av under en längre period i stället för att som tidigare kostnadsförs direkt 
som driftkostnad. För 2021 avsätts 8,5 mnkr i investeringsbudgeten. Kvar på driften finns 1,6 mnkr för 
reparationer och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10,1 
mnkr. Tillkommer gör externa medel för återställning av mark efter fiberdragningar. 

Attraktiv stad 
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som 
finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum. 
Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna 
åstadkommes stora förändringar på kort tid. Inför Borås stads 400-års jubileum genomförs en extra 
satsning med målsättningen att iordningsställa kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” och 
Hallbergsplatsen. I samband med 400-årsfirandet planeras också för en jubileumsskulptur i området 
kring Krokshallstorget. För projekten inom detta konto avsätts normalt årligen 3,0 mnkr. För åren 2020 
och 2021 förstärks budgeten med 5,0 mnkr per år. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 
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Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten för gator och broar som ur 
investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa kan administrativa 
tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där Kommunfullmäktige- eller 
Kommunstyrelsebeslut ska inväntas för varje enskilt projekt. Anslaget för 2021 är 5,5 mnkr. Om en 
enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas detta från nästa års volym. 

Program för tillgänglighet 
Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att 
identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för 
handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån. För projekten avsätts 
1,0 mnkr årligen. 

Gång- och cykelvägar reinvestering 
Anslaget för 2021 är 15,0 mnkr vilket innefattar upprustning/reinvestering av befintliga gång- och 
cykelvägar. Strävan är att få genomgående GC-stråk av hög standard. Föreslagna åtgärder innebär att 
framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Ett välskött 
gång- och cykelvägnät innebär också förutsättningar för att fler ska välja gång eller cykeln som 
transportmedel. Även gång- och cykelvägar där Trafikverket är väghållare kan bli aktuella. Kommunen 
är beredd att bidra till finansieringen om detta är angeläget och innebär en tidsmässig tidigareläggning. 

Reinvestering av gatubelysning 
Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller rostskadebesiktning 
har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala 
staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2021 avsätts 1,0 mnkr. Medel från fiberdragande aktörer 
kan användas till kabelutbyte om det är orsakat av fibergrävningarna. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 
Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimning nattetid är idag 
standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av att 
successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå 
av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker 
belysning framåt. För 2021 avsätts 4,0 mnkr. 

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning 
När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. 
Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. 
ackordsbelysning. Att mäta gatubelysningen innebär att vi kan tillgodoräkna oss de ekonomiska 
besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att 
effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle innebära 
att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och på så vis 
reinvestera i nätet där det behövs. För 2021 avsätts 2,0 mnkr för ändamålet. 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) 
I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, 
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, åtgärder på Södra 
Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är 
att få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande. För åtgärderna 
avsätts ytterligare 5,0 mnkr under 2021. Åtgärder som påverkar kollektivtrafikens dragning i centrala 
Borås, ska lyftas till anläggningsråd. 

Borås flygplats 
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för 
närvarande till år 2028. Rullbanans toppbeläggning från 2010 är i behov av bindemedels-försegling för 
förlängning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten 
för kommande utökning av västra stationsplattan och samtidig flyttning och modernisering av 
tankområdet för flygbränsle. På delar av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas 
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Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten för gator och broar som ur 
investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa kan administrativa 
tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där Kommunfullmäktige- eller 
Kommunstyrelsebeslut ska inväntas för varje enskilt projekt. Anslaget för 2021 är 5,5 mnkr. Om en 
enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas detta från nästa års volym. 

Program för tillgänglighet 
Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att 
identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för 
handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån. För projekten avsätts 
1,0 mnkr årligen. 

Gång- och cykelvägar reinvestering 
Anslaget för 2021 är 15,0 mnkr vilket innefattar upprustning/reinvestering av befintliga gång- och 
cykelvägar. Strävan är att få genomgående GC-stråk av hög standard. Föreslagna åtgärder innebär att 
framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Ett välskött 
gång- och cykelvägnät innebär också förutsättningar för att fler ska välja gång eller cykeln som 
transportmedel. Även gång- och cykelvägar där Trafikverket är väghållare kan bli aktuella. Kommunen 
är beredd att bidra till finansieringen om detta är angeläget och innebär en tidsmässig tidigareläggning. 

Reinvestering av gatubelysning 
Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller rostskadebesiktning 
har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala 
staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2021 avsätts 1,0 mnkr. Medel från fiberdragande aktörer 
kan användas till kabelutbyte om det är orsakat av fibergrävningarna. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 
Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimning nattetid är idag 
standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av att 
successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå 
av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker 
belysning framåt. För 2021 avsätts 4,0 mnkr. 

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning 
När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. 
Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. 
ackordsbelysning. Att mäta gatubelysningen innebär att vi kan tillgodoräkna oss de ekonomiska 
besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att 
effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle innebära 
att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och på så vis 
reinvestera i nätet där det behövs. För 2021 avsätts 2,0 mnkr för ändamålet. 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) 
I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, 
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, åtgärder på Södra 
Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är 
att få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande. För åtgärderna 
avsätts ytterligare 5,0 mnkr under 2021. Åtgärder som påverkar kollektivtrafikens dragning i centrala 
Borås, ska lyftas till anläggningsråd. 

Borås flygplats 
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för 
närvarande till år 2028. Rullbanans toppbeläggning från 2010 är i behov av bindemedels-försegling för 
förlängning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten 
för kommande utökning av västra stationsplattan och samtidig flyttning och modernisering av 
tankområdet för flygbränsle. På delar av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas 

 

Alternativt förslag till Borås Stad, BUDGET 2021 67 (110) 

   

vissa flygsäkerhetshöjande markåtgärder. Inom detta konto avsätts 0,5 mnkr årligen. 

Upprustning av centrummiljöer 
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför 
centralorten. Senare utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i stadsdelcentra i 
centralorten.  Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för 
genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer 
att ske under flera år. För genomförande av åtgärder inom projektet avsätts normalt 2,0 mnkr årligen. 
Tekniska nämnden har dock oförbrukade medel kvar från tidigare år så några nya anslag är därför inte 
aktuellt för år 2021. 

Ny Nybro  
Den befintliga Nybron över Viskan har fel riktning med hänsyn till att cityringen och korsningen med 
Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot 
Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på Cityringen vilket också ger bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta leden i city. För projektet har medel tidigare beviljats för 
gångstråket Resecentrum – Borås Kongress/Högskolan och nu återstår själva bron samt gångstråk 
Sven-Erikssonsgatan. Totalt beräknad utgift för bron är 44 mnkr varav 10,0 mnkr tillförs som anslag 
under 2021. Investeringen ska lyftas till anläggningsråd. 

Grönområdesplanen 
Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas av grönområdesplanen för Borås Stad. De 
åtgärder som föreslås i planen avser bland annat att förstärka grönområden till mer sammanhängande 
stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 2021 avsätts 1,0 
mnkr. 

Lekplatser 
Tekniska nämnden förvaltar 162 lekplatser inom kommunen. En del av lekplatserna är slitna och 
uppfyller inte längre säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller idag särskilda normer. 
Lekplatserna ska besiktigas en gång om året och ska dessutom ha kontinuerlig tillsyn. De lekplatser som 
inte klarar kraven måste, om renovering inte sker, rivas. För upprustning och renovering av lekplatser 
avsätts 5,0 mnkr under 2021. Investeringarna ska också innebära att man får en säker och trygg miljö på 
kommunens lekplatser genom bättre belysning. 

Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar 
Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över kan bland annat avse utbyte av träd, 
upprustning av trappor och renovering av parkvägar. För ändamålet avsätts årligen 3,0 mnkr vilket även 
omfattar trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur. 

Aktivitets- och kulturpark i Fristad 
En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet 
innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till 
utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer 
genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro. Projektet 
budgeteras netto till 6,0 mnkr med beräknad start 2022. Framtid Fristad förväntas skjuta till 4 mnkr till 
projektet, främst genom sökta bidrag. 

Kronängsparken 
Genom stadsdelarna Getängen, Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa, ända ned till Osdal i söder, finns 
planer på ett Grönblått stråk. Som en första etapp i detta stråk byggs Kronängsparken om inför 
kommunens 400-års jubileum 2021. Totalt avsätts 18,0 mnkr för projektet varav 2,5 mnkr ges som 
anslag under 2021. 

Gåshult upprustning byggnader 
Avser upprustning av byggnaderna inför bildandet av ett nytt kommunalt naturreservat. Investeringen 
finansieras genom ansökan om medel ur Borås Naturvårdsfond. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

8,6 7,2 8,4 6,7 8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

4,9 4,3 7,7 5,8 4,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 54 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Väghållning    
Kostnad kr per invånare och dag 1 :63 1 :55 1 :54 
Huvudgator, km 76 76 76 
Kostnad kr per m² 55 :47 46 :41 47 :30 
-därav vinterväghållning 23 :78 21 :84 22 :34 
Lokalgator, km 254 252 258 
Kostnad kr per m² 13 :89 16 :00 14 :79 
-därav vinterväghållning 3 :23 6 :16 5 :86 
Vägföreningsvägar, km 168 168 168 
Övrigt underhåll kr per m² 3 :61 5 :99 6 :85 
Km enskilda vägar med statligt och kommunalt 
bidrag 

459 460 460 

Beläggningsunderhåll m2 179 846 181 000 167 000 
belagd yta % 5,4 5,5 5,0 
kostnad kr per m2 114 105 114 
Trafikbelysning    
antal lampor 19 175 19 200 19 200 
energiförbrukning MWh 7 137 7 200 7 200 
Antal P-tillstånd för funktionshindrade 605 600 615 
Utfärdade nyttokort 55 75 60 
Boendeparkering, antal tillstånd 688 700 700 
Parkverksamhet    
Planterade ytor total m2 65 600 65 800 66 000 
-därav perenner m2 3 900 4 900 5 190 
Kulturparker m2 1 557 000 1 575 000 1 577 000 
kr/m2 11 :08 17 :24 17 :22 
Naturparker m2 8 693 000 8 612 000 9 396 000 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 
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omräknat till årsarbeten ska 
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Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 54 - 
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Väghållning    
Kostnad kr per invånare och dag 1 :63 1 :55 1 :54 
Huvudgator, km 76 76 76 
Kostnad kr per m² 55 :47 46 :41 47 :30 
-därav vinterväghållning 23 :78 21 :84 22 :34 
Lokalgator, km 254 252 258 
Kostnad kr per m² 13 :89 16 :00 14 :79 
-därav vinterväghållning 3 :23 6 :16 5 :86 
Vägföreningsvägar, km 168 168 168 
Övrigt underhåll kr per m² 3 :61 5 :99 6 :85 
Km enskilda vägar med statligt och kommunalt 
bidrag 

459 460 460 

Beläggningsunderhåll m2 179 846 181 000 167 000 
belagd yta % 5,4 5,5 5,0 
kostnad kr per m2 114 105 114 
Trafikbelysning    
antal lampor 19 175 19 200 19 200 
energiförbrukning MWh 7 137 7 200 7 200 
Antal P-tillstånd för funktionshindrade 605 600 615 
Utfärdade nyttokort 55 75 60 
Boendeparkering, antal tillstånd 688 700 700 
Parkverksamhet    
Planterade ytor total m2 65 600 65 800 66 000 
-därav perenner m2 3 900 4 900 5 190 
Kulturparker m2 1 557 000 1 575 000 1 577 000 
kr/m2 11 :08 17 :24 17 :22 
Naturparker m2 8 693 000 8 612 000 9 396 000 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Kr/m2 0 :20 3 :15 2 :89 
Total parkareal ha 1 025 1 019 1 097 
kr per m2 2 :60 2 :67 2 :62 
Parkkostnad kr per invånare 236 242 240 
Parkyta m2 per invånare 90,8 90,8 96,9 
Lekplatser antal 162 162 158 
Skogsverksamhet    
Produktiv skogsmark, ha 9 500 9 500 9 500 
- avsatt till naturvård, ha 2 500 2 500 2 500 
- avsatt till naturreservat, ha 950 950 950 
Avverkning totalt m3 fub 35 100 38 500 39 000 
Flisad volym m3 s 12 500 10 000 10 000 
Arbetsmarknadsåtgärder    
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 61 65 95 
Antal dagsverken 12 465 11 885 12 000 

Persontransporter 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 15 450 14 310 16 739 

Kostnader -91 337 -90 510 -93 889 

Nettokostnader -75 887 -76 200 -77 150 

Kommunbidrag 68 800 76 200 77 150 

Resultat -7 087 0 0 

    

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Tekniska nämnden handlägger alla frågor rörande kommunens samordning av samhällsbetalda 
persontransporter inom kommunen såsom färdtjänst och resor till och från daglig verksamhet. Vidare 
svarar nämnden för planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad samt uppgifter enligt lag 
om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. Nämnden driver särskoleskjuts i egen regi, beställningscentral 
för färdtjänstresor, bilpool för tjänsteresor för anställa inom Borås Stad, samt handlägger 
trafiksäkerhetsfrågor kring persontransporter. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 77,2 mnkr för 2021 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 3,7 % 
jämfört med budget 2020. Kommunbidraget till Persontransporter höjdes med 5,0 mnkr inför budget 
2020 för att rätta till de ekonomiska obalanserna inom verksamheten. 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Färdtjänst    
Antal tillstånd    
- totalt 4 672 4 600 4 600 
- kvinnor 3 098 3 100 3 100 
- män 1 574 1 500 1 500 
Antal tillstånd/1 000 invånare    
- Borås 41 41 41 
- Västra Götaland 32   
- Riket 31   
Antal tillstånd under 65 år 987 950 950 
Antal resor 340 459 360 000 350 000 
Kostnad per resa, kr 187 176 177 
Särskoleskjutsar    
Antal fordon 13 13 13 
- därav fordon med alkolås 13 13 13 
Bilpool    
Antal fordon 56 57 55 
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Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 77,2 mnkr för 2021 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 3,7 % 
jämfört med budget 2020. Kommunbidraget till Persontransporter höjdes med 5,0 mnkr inför budget 
2020 för att rätta till de ekonomiska obalanserna inom verksamheten. 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Färdtjänst    
Antal tillstånd    
- totalt 4 672 4 600 4 600 
- kvinnor 3 098 3 100 3 100 
- män 1 574 1 500 1 500 
Antal tillstånd/1 000 invånare    
- Borås 41 41 41 
- Västra Götaland 32   
- Riket 31   
Antal tillstånd under 65 år 987 950 950 
Antal resor 340 459 360 000 350 000 
Kostnad per resa, kr 187 176 177 
Särskoleskjutsar    
Antal fordon 13 13 13 
- därav fordon med alkolås 13 13 13 
Bilpool    
Antal fordon 56 57 55 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 20 806 23 815 25 254 
Kostnader -45 948 -51 215 -51 900 

Nettokostnader -25 142 -27 400 -26 650 
Kommunbidrag 25 875 27 400 26 650 

Resultat 733 0 0 
    
Ackumulerat resultat 151 151  
Nettoinvesteringar 613   

Nämndens uppgift 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Som lokal tillsynsmyndighet kontrollerar nämnden att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret 
omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade 
områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter samt avfall och producentansvar. I nämndens ansvar 
ingår livsmedels-, smittskydds- och strålskyddslagstiftningarna, och vidare ansvaret för tillstånd och 
tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Nämnden arbetar med naturvårdsfrågor samt att samla in och ställa samman fakta om miljösituationen 
i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen i de frågor 
samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kompetensen.  

Nämnden har även ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning och energi- och 
bostadsinformation. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 26,65 mnkr och inkluderar ett 
effektiviseringskrav på 1,3 mnkr.  

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp 
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen.  

Nämnden ska medverka i klimatarbetet, såväl när det gäller koldioxidbudgeten, och de insatser som 
följer av den, som klimatanpassning och framtagande av energi- och klimatplan. 

Arbete med sanering av kommunal mark ska vara prioriterad.  
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Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 
och Tekniska nämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger 
på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,2 5,3 6,1 5,7 5,2 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 55 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Livsmedelskontroll    
Antal livsmedelsverksamheter 790 800 800 
Antal inspektioner 849 800 800 
Antal revisioner 102 100 100 
Antal delegationsbeslut 322 260 260 
Klagomål 98 70 70 
Registrering 109 100 100 
Miljötillsyn    
Antal delegationsbeslut 834 700 800 
Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

217 250 250 
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Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 
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ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  
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och Tekniska nämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger 
på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
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Antal inspektioner 849 800 800 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

220 200 250 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

185 250 250 

Antal kundkontakter miljötillsyn 5 806 5 000 6 000 
Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 609 2 500 2 500 
Antal kundkontakter hälsoskydd 2 203 2 500 2 500 
Miljöstrategisk verksamhet    
Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 
Antal deltagande timmar stadens planering 2 352 3 000 1 500 
Strandskyddsärenden 58 50 50 
Deltagare i miljöutbildning 1 050 600 600 
Energi- och klimatrådgivning    
Rådgivningsärenden 139 135 135 
Evenemang 7 2 2 
Konsument Borås    
Rådgivningsärenden, BUS 634 550 650 
Rådgivningsärenden, konsumenträttslig KVL 1 159 1 200 1 200 
Föreläsningar och informationstillfällen 53 100 50 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3288

 

Alternativt förslag till Borås Stad, BUDGET 2021 74 (110) 

   

Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: Fritid- och folkhälsa 
samt Föreningsbidrag. 

Fritid och folkhälsa 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 64 208 61 837 61 584 
Kostnader -281 619 -282 137 -286 084 

Nettokostnader -217 411 -220 300 -224 500 
Kommunbidrag 209 310 220 300 224 500 

Resultat -8 101 0 0 
    
Ackumulerat resultat 150 150 - 
Nettoinvesteringar -26 853 -14 730 -14 500 

Nämndens uppgift 
Fritid- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Fritid- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt inflytande, 
demokratifrågor och mötesplatser. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna för Fritid- och folkhälsa budgeteras till 224,5 mnkr för 2021 och inkluderar ett 
effektivitetskrav på 2,2 mnkr. Kommunbidraget höjs med 3,0 mnkr för ökad hyra i samband med 
ombyggnationen av Borås Arena. För ökad hyra i Stadsparksbadet efter takrenovering tillförs nämnden 
2,0 mnkr. Boråshallen utvecklas i och med Borås Baskets investering i ny restaurangdel till Borås Stads 
nya evenemangshall. Kommunen kommer att hyra in sig i med en årlig hyra på 2,35 mnkr och 
nämnden får då motsvarande summa i utökat kommunbidrag. I samband med beslutet om ekonomiska 
ramar i våras fick Fritids- och folkhälsonämnden 0,7 mnkr i ökad målgruppsefterfrågan enligt 
volymberäkning för fritidsgårdarna. 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: Fritid- och folkhälsa 
samt Föreningsbidrag. 

Fritid och folkhälsa 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 64 208 61 837 61 584 
Kostnader -281 619 -282 137 -286 084 

Nettokostnader -217 411 -220 300 -224 500 
Kommunbidrag 209 310 220 300 224 500 

Resultat -8 101 0 0 
    
Ackumulerat resultat 150 150 - 
Nettoinvesteringar -26 853 -14 730 -14 500 

Nämndens uppgift 
Fritid- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Fritid- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt inflytande, 
demokratifrågor och mötesplatser. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna för Fritid- och folkhälsa budgeteras till 224,5 mnkr för 2021 och inkluderar ett 
effektivitetskrav på 2,2 mnkr. Kommunbidraget höjs med 3,0 mnkr för ökad hyra i samband med 
ombyggnationen av Borås Arena. För ökad hyra i Stadsparksbadet efter takrenovering tillförs nämnden 
2,0 mnkr. Boråshallen utvecklas i och med Borås Baskets investering i ny restaurangdel till Borås Stads 
nya evenemangshall. Kommunen kommer att hyra in sig i med en årlig hyra på 2,35 mnkr och 
nämnden får då motsvarande summa i utökat kommunbidrag. I samband med beslutet om ekonomiska 
ramar i våras fick Fritids- och folkhälsonämnden 0,7 mnkr i ökad målgruppsefterfrågan enligt 
volymberäkning för fritidsgårdarna. 

 

 

Alternativt förslag till Borås Stad, BUDGET 2021 75 (110) 

   

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete med Säker och trygg 
förening. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fritids- och 
folkhälsonämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Ortsråden ska fortsätta utvecklas.  

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny badplats vilket gärna kan ske i 
samverkan med föreningslivet. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för fritidsgårdarna så att dessa 
håller öppet när behovet är som störst. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med 
föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt. 

Investeringar 
Konstgräsplaner 
Nämnden följer den utbytesplan som finns för de 16 konstgräsplanerna Varje plan har en "livslängd" 
på ca 7-10 år, beroende på utnyttjandegraden under åren. Därefter rullas gräset upp och används på 
skolgårdar eller andra allmänna ytor, där konstgräset fyller en bättre funktion än en grusplan. För 
ändamålet avsätts 0,6 mnkr. 

Aktivitetsplatser 
Avser utveckling av näridrottsplatser och utebad i enlighet med utredningen "Näridrottsplatser och 
badplatser i Borås Stad". För 2021 avsätts sammanlagt 2,0 mnkr inom detta konto. 

Badplatser och utebad 
Föregående vinters hårda stormar orsakade stora erosionsskador på flera badplatser. Nämnden gör 
därför ett uppehåll i den beslutade badplatsplanen och fokuserar främst på åtgärder kopplade till detta 
istället. 
Det projekt som avses genomföras under 2021 är: 
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*Förlängning av stensatt strandpromenad för att förhindra framtida erosion. 
*Nya bryggor till Hofsnäs badplats 
*Asfaltering av en liten del av Almenäs badplatsparkering 

För 2021 avsätts sammanlagt 0,9 mnkr inom detta konto. 

Diverse mindre inventarier och utrustning 
Avser inventarier och utrustning till idrottshallar och idrottsplatser. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 
mnkr. 

Spår och leder 
Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt 
beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och underlätta 
för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar 
Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor 
oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden. 
Några av de projekt som planeras att genomföras under 2021 är: 

*Etapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. 
*Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, 
Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. 
*Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår 
*Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. 

För 2021 avsätts sammanlagt 2,5 mnkr. 

Evenemangsstaden Borås 
Avser insatser för att underlätta för föreningar att arrangera stora tävlingar och mästerskap. 
Insatserna kan variera beroende på vilka arrangemang som tilldelas staden. Under 2021 kommer tre 
stora prestigearrangemang att avgöras i Borås, SM-veckan vinter, Bordtennis SM och Friidrotts SM. För 
projekten avsätts 1,0 mnkr under 2021. 

Boda aktivitetspark 
Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med 
bland annat ny och kompletterande belysning. En detaljplan för området kommer att påbörjas i 
samverkan med grundskoleförvaltningen. För fortsatt utveckling av området avsätts 1,0 mnkr under 
2021. Anläggningsråd kommer hållas inför fortsatt utveckling. 

Borås skidstadion 
Förberedelser för SM-veckan vinter 2021. Ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion, med bland annat en ny bro på vägen 
mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för konstsnö. Investeringarna 
förstärker anläggningens nyttjandegrad efter arrangemanget. Ett avtal kommer att upprättas med 
Riksidrottsförbundet som reglerar åtaganden från stadens sida. Arbetet sker i samråd med Mark och 
exploatering, Tekniska förvaltningen samt Miljöförvaltningen. Totalnivån bedöms till 10,0 mnkr vara 
1,0 mnkr avsätts under för 2021. 

Kronängsparken 
I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. Projektet avser 
flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt belysning. Projektet tidsberäknas till 2021. Totalt 
avsätts 5,0 mnkr varav 4,0 mnkr finns tillgängligt under 2021. 

Ny idrottshall i Fristad 
Behov finns av en ny idrottshall i Fristad bl.a. då föreningarnas verksamhet växer. Placeringen av den 
tänkta hallen är intill den nuvarande. Totalt för projektet avsätts 45,9 mnkr varav 36,4 mnkr finns 
tillgängligt under 2021. 

Sjöbovallen ombyggnad 
Sjöbovallens idrottsanläggning och dess omklädningsrum är i behov av upprustning. För projektet 
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*Förlängning av stensatt strandpromenad för att förhindra framtida erosion. 
*Nya bryggor till Hofsnäs badplats 
*Asfaltering av en liten del av Almenäs badplatsparkering 

För 2021 avsätts sammanlagt 0,9 mnkr inom detta konto. 

Diverse mindre inventarier och utrustning 
Avser inventarier och utrustning till idrottshallar och idrottsplatser. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 
mnkr. 

Spår och leder 
Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt 
beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och underlätta 
för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar 
Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor 
oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden. 
Några av de projekt som planeras att genomföras under 2021 är: 

*Etapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. 
*Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, 
Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. 
*Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår 
*Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. 

För 2021 avsätts sammanlagt 2,5 mnkr. 

Evenemangsstaden Borås 
Avser insatser för att underlätta för föreningar att arrangera stora tävlingar och mästerskap. 
Insatserna kan variera beroende på vilka arrangemang som tilldelas staden. Under 2021 kommer tre 
stora prestigearrangemang att avgöras i Borås, SM-veckan vinter, Bordtennis SM och Friidrotts SM. För 
projekten avsätts 1,0 mnkr under 2021. 

Boda aktivitetspark 
Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med 
bland annat ny och kompletterande belysning. En detaljplan för området kommer att påbörjas i 
samverkan med grundskoleförvaltningen. För fortsatt utveckling av området avsätts 1,0 mnkr under 
2021. Anläggningsråd kommer hållas inför fortsatt utveckling. 

Borås skidstadion 
Förberedelser för SM-veckan vinter 2021. Ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion, med bland annat en ny bro på vägen 
mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för konstsnö. Investeringarna 
förstärker anläggningens nyttjandegrad efter arrangemanget. Ett avtal kommer att upprättas med 
Riksidrottsförbundet som reglerar åtaganden från stadens sida. Arbetet sker i samråd med Mark och 
exploatering, Tekniska förvaltningen samt Miljöförvaltningen. Totalnivån bedöms till 10,0 mnkr vara 
1,0 mnkr avsätts under för 2021. 

Kronängsparken 
I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. Projektet avser 
flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt belysning. Projektet tidsberäknas till 2021. Totalt 
avsätts 5,0 mnkr varav 4,0 mnkr finns tillgängligt under 2021. 

Ny idrottshall i Fristad 
Behov finns av en ny idrottshall i Fristad bl.a. då föreningarnas verksamhet växer. Placeringen av den 
tänkta hallen är intill den nuvarande. Totalt för projektet avsätts 45,9 mnkr varav 36,4 mnkr finns 
tillgängligt under 2021. 

Sjöbovallen ombyggnad 
Sjöbovallens idrottsanläggning och dess omklädningsrum är i behov av upprustning. För projektet 
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avsätts sammanlagt 17,5 mnkr varav 7,0 mnkr under 2021. 

Norrbyhuset utökat lokalbehov 
Projektet avser en utökad verksamhet av Norrbyhuset. Ytorna idag räcker inte för den verksamhet som 
bedrivs. Projektet omfattar en anpassning av plan två i befintligt hus. För ändamålet avsätts 2,5 mnkr 
under 2021. Anläggningsråd ska hållas inför investeringsbeslut. 

Brygghuset 
Projektet avser anpassning av befintliga lokaler på Bryggaregatan för en samlokalisering av Brygghusets 
verksamhet och kulturföreningen Tåget. För projektet avsätts 3,0 mnkr under 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,4 6,8 7,6 8,6 9,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

5,2 15,9 13,1 12,8 11,9 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 47 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Borås Arena    
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset 
Huvudarenan 

1 281 1 500 1 500 

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Borås 
Arena 2 

1 812 1 300 1 500 

Simhallar    
Antal besökare Stadsparksbadet 140 857 240 000 240 000 
Antal besökare Borås Simarena 172 224 170 000 170 000 
Antal besökare Sandaredsbadet 70 361 65 000 65 000 
Antal besökare Dalsjöbadet 48 763 38 000 38 000 
Antal besökare Alidebergsbadet 24 187 30 000 30 000 
Lundby Park    
Antal köpta årskort på Skatehallen 102 65 65 
Antal föreningsaktiviteter 82 70 70 
Andel besökare som är flickor/kvinnor, % 13 40 40 
Fritidsgårdsverksamhet    
Öppethållande timmar per vecka 334 350 315 
Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 
Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 38 50 50 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Mötesplatser    
Öppethållande timmar per vecka 170 185 185 
Öppethållande dagar per vecka 6 5 6 
Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 47 50 50 
Brygghuset    
Öppethållande timmar per vecka 36 36  
Antal slutna bokningar av unga 1 232 1 000  
Antal öppna bokningar av unga 152 150  
Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll 
för unga 

258 250  

Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 49 50 50 

Föreningsbidrag 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 98 45 45 
Kostnader -42 726 -43 695 -44 195 

Nettokostnader -42 628 -43 650 -44 150 
Kommunbidrag 43 050 43 650 44 150 

Resultat 422 0 0 
    
Ackumulerat resultat 0 0 0 
Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda regler till ungdoms-, invandrar- och 
pensionärsföreningar samt till sociala föreningar och föreningar för människor med 
funktionsnedsättningar. Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud som tillgodoser 
olika intressen. 

Anläggningslån lämnas för ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller 
andra lokaler som kommuner bedömer angelägna. Lån utgår med maximalt 40 % av kostnaden. Lånen 
är ränte- och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrivs. Beslut fattas av fullmäktige för varje enskilt 
lån. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Mötesplatser    
Öppethållande timmar per vecka 170 185 185 
Öppethållande dagar per vecka 6 5 6 
Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 47 50 50 
Brygghuset    
Öppethållande timmar per vecka 36 36  
Antal slutna bokningar av unga 1 232 1 000  
Antal öppna bokningar av unga 152 150  
Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll 
för unga 

258 250  

Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 49 50 50 

Föreningsbidrag 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 98 45 45 
Kostnader -42 726 -43 695 -44 195 

Nettokostnader -42 628 -43 650 -44 150 
Kommunbidrag 43 050 43 650 44 150 

Resultat 422 0 0 
    
Ackumulerat resultat 0 0 0 
Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda regler till ungdoms-, invandrar- och 
pensionärsföreningar samt till sociala föreningar och föreningar för människor med 
funktionsnedsättningar. Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud som tillgodoser 
olika intressen. 

Anläggningslån lämnas för ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller 
andra lokaler som kommuner bedömer angelägna. Lån utgår med maximalt 40 % av kostnaden. Lånen 
är ränte- och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrivs. Beslut fattas av fullmäktige för varje enskilt 
lån. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen till 44,2 mnkr för budgetåret 2021. Då 
kostnaderna inom verksamheten nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, brukar 
eventuella budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut. 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Ungdomsföreningar    
Bidragsberättigat medlemskap 20 923 21 000 21 000 
Bidragsberättigade föreningar 166 165 165 
Antalet aktiviteter 60 218 65 000 65 000 
Antal unika deltagare kvinnor/män, % 43/57 50/50 50/50 
Andel föreningar som är säkra och trygga, % 46 55 55 
Etniska föreningar    
Bidragsberättigat medlemskap 3 998 5 000 4 500 
Antalet aktiviteter 3 481 3 500 3 500 
Andel unika deltagare kvinnor/män, % 42/58 50/50 50/50 
Andel föreningar som är säkra och trygga, % 19 50 60 
Föreningar för människor med 
funktionsnedsättningar 

   

Bidragsberättigat medlemskap 4 171 4 200 4 300 
Antal aktiviteter 2 370 2 500 2 500 
Antal unika deltagare kvinnor/män, % 61/39 50/50 50/50 
Andel föreningar som är säkra och trygga, % 14 50 50 
Pensionärsföreningar    
Bidragsberättigat medlemskap 9 134 9 200 9 000 
Antal unika deltagare kvinnor/män, % 67/33 50/50 50/50 
Andel föreningar som är säkra och trygga, % 9 40 50 
Överenskommelsen    
Antal anslutna föreningar/organisationer 83 95 95 
Antalupprättade avtal/IOP 7 8 8 
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Kulturnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 42 142 28 637 28 637 
Kostnader -213 937 -214 337 -215 337 

Nettokostnader -171 795 -185 700 -186 700 
Kommunbidrag 171 575 185 700 186 700  

Resultat -220 0 0 
    
Ackumulerat resultat 1 275 1 275 - 
Nettoinvesteringar -3 756 -6 966 -8 728 

Nämndens uppgift 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås Stad till en bra och attraktiv stad att leva i. En 
stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta aktiv 
del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämndens verksamhet ska utgå 
från ett mångkulturellt perspektiv och ett jämställt utbud och utövande. 

Kulturnämnden ska bedriva biblioteks-, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och 
musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. 
Kulturnämnden ska också slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön, skapa möjligheter till eget skapande 
och aktiv delaktighet och engagera barn och ungdomar i det kulturella och konstnärliga livet. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 186,7 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 
1,9 mnkr. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
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Kulturnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 42 142 28 637 28 637 
Kostnader -213 937 -214 337 -215 337 

Nettokostnader -171 795 -185 700 -186 700 
Kommunbidrag 171 575 185 700 186 700  

Resultat -220 0 0 
    
Ackumulerat resultat 1 275 1 275 - 
Nettoinvesteringar -3 756 -6 966 -8 728 

Nämndens uppgift 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås Stad till en bra och attraktiv stad att leva i. En 
stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta aktiv 
del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämndens verksamhet ska utgå 
från ett mångkulturellt perspektiv och ett jämställt utbud och utövande. 

Kulturnämnden ska bedriva biblioteks-, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och 
musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. 
Kulturnämnden ska också slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön, skapa möjligheter till eget skapande 
och aktiv delaktighet och engagera barn och ungdomar i det kulturella och konstnärliga livet. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 186,7 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 
1,9 mnkr. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
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Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Kulturnämnden ska under 2021 planera för en effektivisering av biblioteksverksamheten, i syfte att i 
färre lokaler erbjuda mer verksamhet. 

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek 
ska bli Mer-öppna. Biblioteken i serviceorterna ska prioriteras. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Investeringar 
Inventarier och div. mindre investeringar 
Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och andra diverse mindre 
investeringar. För 2021 finns 0,5 mnkr tillgängligt. 

Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp 
Ett årligt anslag på 1,2 mnkr avsätts för inköp av konst till Konstmuseet och Textilmuseet. 

Konstnärlig gestaltning  
För 2021 avsätts 1,5 mnkr i investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning vid ny- om- och 
tillbyggnader av fastigheter. Utöver denna summa avsätts ytterligare 1,5 mnkr till skulpturbiennal enligt 
nedan. 

Skulpturbiennal/Jubileumsutställning 2021 
Borås internationella skulpturbiennal kommer inför 400-årsjubileet att växa till en större konstbiennal 
som inrymmer alla konstformer. Detta kommer att ske i samarbete med Textilmuseet och Borås TME. 
Arrangemanget ska öppna i maj 2021 och pågå t om med oktober 2021. Budgeten är förstärkt med 
sammanlagt 4,5 mnkr under åren 2020-2021. För år 2021 är anslaget 4,5 mnkr. 

Sjöbohuset hyllsystem 
Avser nytt hyllsystem i det kommande nya Sjöbohuset. För ändamålet avsätts 1,0 mnkr i budget 2021. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

4,2 5,3 4,6 4,3 4,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

6,3 6,2 6,1 6,3 5,8 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 
Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 43 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Biblioteksverksamhet    
Antal medialån biblioteken i Borås 896 290 900 000 900 000 
Antal medialån skolbiblioteken i Borås 224 941 250 000 250 000 
Antal besökare biblioteken i Borås 642 871 550 000 650 000 
Antal folkbibliotek 11 12 11 
Öppethållande timmar per vecka folkbibliotek 468 460 454 
Museiverksamhet och kulturminnesvård    
Antal besökare Borås Museum 26 733 25 000 25 000 
Antal besökare Textilmuseet 66 346 55 000 55 000 
Konst och utställningsverksamhet    
Antal besökare Konstmuseet 22 605 25 000 25 000 
Teaterverksamhet    
Antal besökare Stadsteatern 14 531 20 000 15 000 
Kulturskola    
Antal elever 5 601 5 600 2 500 
Borås Bio (Röda Kvarn)    
Antal besökare 13 206 11 500 11 500 
Övrigt    
Antal besökare Kulturhuset 346 835 330 000 330 000 
Andel kulturaktiviteter för barn och unga, % 52 50 50 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 
Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 43 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Biblioteksverksamhet    
Antal medialån biblioteken i Borås 896 290 900 000 900 000 
Antal medialån skolbiblioteken i Borås 224 941 250 000 250 000 
Antal besökare biblioteken i Borås 642 871 550 000 650 000 
Antal folkbibliotek 11 12 11 
Öppethållande timmar per vecka folkbibliotek 468 460 454 
Museiverksamhet och kulturminnesvård    
Antal besökare Borås Museum 26 733 25 000 25 000 
Antal besökare Textilmuseet 66 346 55 000 55 000 
Konst och utställningsverksamhet    
Antal besökare Konstmuseet 22 605 25 000 25 000 
Teaterverksamhet    
Antal besökare Stadsteatern 14 531 20 000 15 000 
Kulturskola    
Antal elever 5 601 5 600 2 500 
Borås Bio (Röda Kvarn)    
Antal besökare 13 206 11 500 11 500 
Övrigt    
Antal besökare Kulturhuset 346 835 330 000 330 000 
Andel kulturaktiviteter för barn och unga, % 52 50 50 
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Förskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 161 939 159 014 149 459 
Kostnader -919 525 -952 164 -956 809 

Nettokostnader -757 586 -793 150 -807 300 
Kommunbidrag 753 925 793 150 807 300 

Resultat -3 661 0 0 
    
Ackumulerat resultat -5 067 -5 067 - 
Nettoinvesteringar -2 124 -2 700 -4 300 

Nämndens uppgift 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk 
omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra författningar. Förskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående 
pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. 
Nämnden ansvarar även för samordningen av familjecentralerna. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Förskolenämndens ram för 2021 är 807,3 mnkr. Antal barn i förskoleålder förväntas minska med 
0,1 %. Nämnden har erhållit en minskning för dessa volymförändringar med 0,9 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. 

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr i 
investeringsbudgeten. 

Förskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag, t.ex. lärarlönelyftet, maxtaxa och bidrag 
till minskade barngrupper. De riktade statsbidragen utgör en relativt stor andel av nämndens utrymme 
och det mest omfattande är statsbidraget till minskade barngrupper som för ht 2020/vt 2021 uppgår till 
48,1 mnkr. I jämförelse med ht 2019/vt 2020 är det en minskning med 6,4 mnkr. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Språkkrav ska ställas på anställda inom förskolenämndens verksamhet. Nivå B2 ska gälla för 
arbetsuppgifter som kräver kompetens motsvarande barnskötare. 

Förskolenämnden ska arbeta utifrån målet att Borås förskolor ska nå målet om 100 % behörig personal, 
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förskollärare, barnskötare eller annan adekvat utbildning. På varje förskola ska det finnas legitimerade 
förskollärare.  

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra kostnader tas ut av barnens 
vårdnadshavare. 

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande lagstiftning, erbjuder förskola från ett års ålder. 
Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de möjligheter som finns i lagen. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd 
Nybyggnation av förskola med 120 platser, kommunstyrelsen avsätter totalt 43,4 mnkr varav 2,5 mnkr 
år 2021. Förskolan beräknas vara klar 2023. 

Utemiljö förskolor 
För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen 
under perioden 2020-2022. 

Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer eventuellt ersätta Sjögårdens och 
Nordtorps förskola. Totalt avsätts 39,4 mnkr varav 8,5 mnkr år 2021. Förskolan beräknas vara klar år 
2021. 
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Kristinegården 
Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har byggnadstekniska brister. 
Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med plats för ca 120 barn. Den nya förskolan ger inget 
nettotillskott av barnomsorgsplatser. Totalt avsätts 39,9 mnkr varav 26,0 mnkr år 2021. Förskolan 
beräknas vara klar 2022. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 39,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa 
objekt. 

I investeringsplanen för år 2022-2023 ingår även Tokarpsbergs förskola och Vinkelvägen Sparsör. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 1,8 mnkr till inventarier vid nybyggnation. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen barn som får plats 
på förskola på önskat 
placeringsdatum, ska öka 
(%) 

42 - 74 81 - 

Andelen föräldrar som 
känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på förskolan 
ska öka, % 

95,4 95,9 95,8 95,7 96 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 25 24 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 50,2 49,9 50,4 50,1 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 8,6 9,3 9,6 10,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 81 88,1 86,7 57,7 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 41 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 007 6 210 5 970 
varav barn i fristående verksamhet 460 480 480 
Andel (%) inskrivna barn av samtliga barn i 
åldern 1-5 år 

90 92 92 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr 147 708 150 589 151 871 
Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,2 5,4 
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förskollärare, barnskötare eller annan adekvat utbildning. På varje förskola ska det finnas legitimerade 
förskollärare.  

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra kostnader tas ut av barnens 
vårdnadshavare. 

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande lagstiftning, erbjuder förskola från ett års ålder. 
Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de möjligheter som finns i lagen. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd 
Nybyggnation av förskola med 120 platser, kommunstyrelsen avsätter totalt 43,4 mnkr varav 2,5 mnkr 
år 2021. Förskolan beräknas vara klar 2023. 

Utemiljö förskolor 
För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen 
under perioden 2020-2022. 

Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer eventuellt ersätta Sjögårdens och 
Nordtorps förskola. Totalt avsätts 39,4 mnkr varav 8,5 mnkr år 2021. Förskolan beräknas vara klar år 
2021. 
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Kristinegården 
Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har byggnadstekniska brister. 
Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med plats för ca 120 barn. Den nya förskolan ger inget 
nettotillskott av barnomsorgsplatser. Totalt avsätts 39,9 mnkr varav 26,0 mnkr år 2021. Förskolan 
beräknas vara klar 2022. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 39,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa 
objekt. 

I investeringsplanen för år 2022-2023 ingår även Tokarpsbergs förskola och Vinkelvägen Sparsör. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 1,8 mnkr till inventarier vid nybyggnation. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen barn som får plats 
på förskola på önskat 
placeringsdatum, ska öka 
(%) 

42 - 74 81 - 

Andelen föräldrar som 
känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på förskolan 
ska öka, % 

95,4 95,9 95,8 95,7 96 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 25 24 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 50,2 49,9 50,4 50,1 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 8,6 9,3 9,6 10,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 81 88,1 86,7 57,7 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 41 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 007 6 210 5 970 
varav barn i fristående verksamhet 460 480 480 
Andel (%) inskrivna barn av samtliga barn i 
åldern 1-5 år 

90 92 92 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr 147 708 150 589 151 871 
Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,2 5,4 
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Grundskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 324 092 307 939 309 000 
Kostnader -1 779 131 -1 827 239 -1 875 900 

Nettokostnader -1 455 039 -1 519 300 -1 566 900 
Kommunbidrag 1 463 325 1 519 300 1 566 700 

Resultat 8 286 0 0 
    
Ackumulerat resultat 24 559 24 559 - 
Nettoinvesteringar -5 227 -11 500 -6 000 

Nämndens uppgift 
Grundskolenämnden har hand om kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Grundskolenämndens ram för 2021 är 1 566,9 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka 
med 1,7 %. Nämnden har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 19,6 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. 

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade 
kommunbidrag. Nämndens beräknas erhålla cirka 116 mnkr i riktade statsbidrag år 2021, vilket är en 
ökning med 5 mnkr i jämförelse med föregående år.  
Regeringen aviserar i budgetproposition för 2021 att tillföra 1 miljard kronor till skolan som finansieras 
delvis av att satsningen på lärarassistenter på 500 mnkr avslutas. Hur detta kommer att påverka Borås 
Stad är i dagsläget inte känt. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

För att uppnå ett likvärdigt stöd oavsett var eleverna bor, bibehålla och tillvarata kompetensen hos 
studiehandledarna i modersmål, och för ett fortsatt förbättrat resultat bör Centrum för flerspråkigt 
lärande ges de förutsättningar som krävs för att fortsätta sitt goda arbete. 

Antalet hälsosamtal ska öka i syfte att förebygga psykisk ohälsa.  

Språkutvecklande arbete, särskilt i tidiga åldrar, ska ges hög prioritet.  
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Grundskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 324 092 307 939 309 000 
Kostnader -1 779 131 -1 827 239 -1 875 900 

Nettokostnader -1 455 039 -1 519 300 -1 566 900 
Kommunbidrag 1 463 325 1 519 300 1 566 700 

Resultat 8 286 0 0 
    
Ackumulerat resultat 24 559 24 559 - 
Nettoinvesteringar -5 227 -11 500 -6 000 

Nämndens uppgift 
Grundskolenämnden har hand om kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Grundskolenämndens ram för 2021 är 1 566,9 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka 
med 1,7 %. Nämnden har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 19,6 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. 

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade 
kommunbidrag. Nämndens beräknas erhålla cirka 116 mnkr i riktade statsbidrag år 2021, vilket är en 
ökning med 5 mnkr i jämförelse med föregående år.  
Regeringen aviserar i budgetproposition för 2021 att tillföra 1 miljard kronor till skolan som finansieras 
delvis av att satsningen på lärarassistenter på 500 mnkr avslutas. Hur detta kommer att påverka Borås 
Stad är i dagsläget inte känt. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

För att uppnå ett likvärdigt stöd oavsett var eleverna bor, bibehålla och tillvarata kompetensen hos 
studiehandledarna i modersmål, och för ett fortsatt förbättrat resultat bör Centrum för flerspråkigt 
lärande ges de förutsättningar som krävs för att fortsätta sitt goda arbete. 

Antalet hälsosamtal ska öka i syfte att förebygga psykisk ohälsa.  

Språkutvecklande arbete, särskilt i tidiga åldrar, ska ges hög prioritet.  
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Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Grundskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Skolan i Borås är avgiftsfri. För fritidshem gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra 
kostnader tas ut av barnens vårdnadshavare. 

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Byttorpskolan 
Om- och tillbyggnad. Utökning till en tre-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 153,8 mnkr varav 58,6 
mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2022. 

Särlaskolan 
Ombyggnad till en sju-parallellig 7-9 skola. Totalt avsätts 175,0 mnkr varav 2,5 mnkr 2021. Skolan 
beräknas vara klar 2024. 

Myråsskolan 
Om- och tillbyggnad. Utökning till en fyr-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 230,0 mnkr varav 38,5 
mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023. 

Trandaredskolans kök 
Utbyggnad av kök för att öka matsalens kapacitet och förbättra arbetsmiljön. Totalt avsätts 16,8 mnkr 
varav 2,9 mnkr 2021. Utbyggnaden beräknas vara klar 2021. 

Gula skolan, trafikanpassning 
Ny anslutning och på-/avsläppningszon för att förbättra trafiksituationen. Totalt avsätts 5,0 mnkr varav 
5,0 mnkr 2021. Trafikanpassningen beräknas vara klar 2021. 
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Ny skola Gässlösa 
Nybyggnad av en skola som motsvarar en storlek av en fyr-parallellig skola F-6. Skolbyggnaden 
kommer att byggas flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs 1-6 och 7-9. 
Totalt avsätts 310,0 mnkr varav 73,0 mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023. Inför 
investeringsbeslut ska anläggningsråd hållas. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 180,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa 
objekt. 

I investeringsplanen 2022-2023 ingår även om- och tillbyggnad av Erikslundsskolan. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 4,0 mnkr till inventarier för Björkhöjdskolans utökning under 2021 
samt 2,0 mnkr till inventarier för att påbörja inflyttning på Byttorpskolan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen elever i åk 9 som är 
behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska 
öka, %. 

85 79 80 80 84 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i årskurs 9 ska 
öka. 

221 213 222 220 223 

Andelen elever som känner 
sig trygga i grundskolan, åk 
4-9 ska öka, %. 

92,2 91,8 87,3 87,2 89,1 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 30,8 23 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 42,8 39,4 42,4 45 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,5 6,3 6,1 6,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 61,2 50,5 56,3 55,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 38 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Grundskola    
Antal elever från kommunen i grundskola 12 302 12 374 12 400 
varav elever i fristående skola i Borås 1 703 1 643 1 650 
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev 91 752 93 830 96 843 
Antal elever per lärare, totalt i kommunen 
(heltidstjänst) 

11,3 11,5 11,5 
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Ny skola Gässlösa 
Nybyggnad av en skola som motsvarar en storlek av en fyr-parallellig skola F-6. Skolbyggnaden 
kommer att byggas flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs 1-6 och 7-9. 
Totalt avsätts 310,0 mnkr varav 73,0 mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023. Inför 
investeringsbeslut ska anläggningsråd hållas. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 180,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa 
objekt. 

I investeringsplanen 2022-2023 ingår även om- och tillbyggnad av Erikslundsskolan. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 4,0 mnkr till inventarier för Björkhöjdskolans utökning under 2021 
samt 2,0 mnkr till inventarier för att påbörja inflyttning på Byttorpskolan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen elever i åk 9 som är 
behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska 
öka, %. 

85 79 80 80 84 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i årskurs 9 ska 
öka. 

221 213 222 220 223 

Andelen elever som känner 
sig trygga i grundskolan, åk 
4-9 ska öka, %. 

92,2 91,8 87,3 87,2 89,1 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 30,8 23 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 42,8 39,4 42,4 45 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,5 6,3 6,1 6,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 61,2 50,5 56,3 55,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 38 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Grundskola    
Antal elever från kommunen i grundskola 12 302 12 374 12 400 
varav elever i fristående skola i Borås 1 703 1 643 1 650 
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev 91 752 93 830 96 843 
Antal elever per lärare, totalt i kommunen 
(heltidstjänst) 

11,3 11,5 11,5 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Antal elever per pedagogisk personal 8,8 9,1 9,2 
Antal Borås-elever med skolskjuts 4 300 4 100 4 600 
Förskoleklass    
Antal elever från kommunen i förskoleklass 1 405 1 436 1 436 
varav elever i fristående skola 76 74 78 
Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev 46 554 50 499 53 277 
Antal elever per lärare (heltidstjänst) 16,4 16,2 17,4 
Obligatorisk särskola    
Antal elever från kommunen i särskola 107 106 120 
Kostnad särskola, kr/elev 434 308 440 422 462 934 
Fritidshem    
Antal elever från kommunen i fritidshem 4 925 4 900 4 900 
varav barn i fristående verksamhet 292 309 300 
Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och 
pedagogisk omsorg, andel (%) 

88 88 86 

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 26 530 29 409 27 042 
Antal inskrivna elever per årsarbetare 21,0 21,0 21,4 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 287 032 260 325 255 023 
Kostnader -829 917 -809 725 -823 773 

Nettokostnader -542 885 -549 400 -568 750 
Kommunbidrag 526 920 549 400 568 750 

Resultat -15 965 0 0 
    
Ackumulerat resultat 3 469 3 469 - 
Nettoinvesteringar -3 298 -2 000 -5 000 

Nämndens uppgift 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens 
utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska 
för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 568,75 mnkr. Antal i aktuell 
skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. Gymnasieskolan har erhållit kompensation för dessa 
volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens ekonomiska ramar. 

Inom ramen för nämndens budget frigörs 7 mnkr till undervisning, från avveckling av skolkort till dem 
vars avstånd till gymnasieskola understiger 6 km. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Skolkort som gäller i kollektivtrafiken inom Borås kommun ska tilldelas elever som bor mer än 6 km 
från den valda skolan. Detta gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Borås och som omfattas av 
studiehjälp, oavsett skolhuvudman. Förändringen ska gälla från och med vårterminen 2021. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 287 032 260 325 255 023 
Kostnader -829 917 -809 725 -823 773 

Nettokostnader -542 885 -549 400 -568 750 
Kommunbidrag 526 920 549 400 568 750 

Resultat -15 965 0 0 
    
Ackumulerat resultat 3 469 3 469 - 
Nettoinvesteringar -3 298 -2 000 -5 000 

Nämndens uppgift 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens 
utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska 
för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 568,75 mnkr. Antal i aktuell 
skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. Gymnasieskolan har erhållit kompensation för dessa 
volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens ekonomiska ramar. 

Inom ramen för nämndens budget frigörs 7 mnkr till undervisning, från avveckling av skolkort till dem 
vars avstånd till gymnasieskola understiger 6 km. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Skolkort som gäller i kollektivtrafiken inom Borås kommun ska tilldelas elever som bor mer än 6 km 
från den valda skolan. Detta gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Borås och som omfattas av 
studiehjälp, oavsett skolhuvudman. Förändringen ska gälla från och med vårterminen 2021. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 
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Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Almåsgymnasiet 
Ombyggnation. Gemensamma ytor, hörsal och grupprum ska utvecklas och logistiken mellan 
huvudentré, undervisningssalar och gemensamma ytor behöver ses över. Totalt avsätts 17,5 mnkr varav 
12,2 mnkr 2021. Ombyggnaden beräknas vara klar 2021. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för detta objekt. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 5,0 mnkr för inventarier till innergård och lektionssalar på 
Almåsgymnasiet och utökning av undervisningslokaler på Viskastrandsgymnasiet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen elever som känner 
sig trygga i gymnasieskolan 
ska öka, %. 

94,8 96,3 95,2 95 - 

Andelen elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen ska 
öka, %. 

91,7 93,2 93 91 92 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 19,4 17,1 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

27,9 35,7 48,3 44,4 40,7 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 
Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

4,3 3,8 4,7 4,5 4,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

20,4 19,4 16 10,3 7,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 48 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Gymnasieskola    
Antal elever från kommunen i gymnasieskola 3 836 4 128 4 207 
Totalt antal elever i Borås stads gymnasieskolor 4 287 4 592 4 539 
Antal elever hos extern utbildningsanordnare 623 616 686 
Antal elever från andra kommuner 1 074 1 048 963 
Kostnad kr per elev 105 229 93 921 93 766 
Gymnasiesärskola    
Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola 77 75 79 
Totalt antal elever i Borås stads 
gymnasiesärskolor 

105 103 102 

Antal elever från andra kommuner 34 33 28 
Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr per 
elev 

408 210 422 616 334 314 

Vuxenutbildning    
Komvux på grundläggande nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

396 350 380 

Komvux på gymnasial nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

1 906 580 880 

YH (Yrkeshögskolan) - genomsnittligt elevantal 205 200 300 
Komvux i svenska för invandrare - genomsnittligt 
elevantal 

994 970 900 

Särvux, genomsnittligt elevantal 108 95 110 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 
Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

4,3 3,8 4,7 4,5 4,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

20,4 19,4 16 10,3 7,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 48 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Gymnasieskola    
Antal elever från kommunen i gymnasieskola 3 836 4 128 4 207 
Totalt antal elever i Borås stads gymnasieskolor 4 287 4 592 4 539 
Antal elever hos extern utbildningsanordnare 623 616 686 
Antal elever från andra kommuner 1 074 1 048 963 
Kostnad kr per elev 105 229 93 921 93 766 
Gymnasiesärskola    
Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola 77 75 79 
Totalt antal elever i Borås stads 
gymnasiesärskolor 

105 103 102 

Antal elever från andra kommuner 34 33 28 
Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr per 
elev 

408 210 422 616 334 314 

Vuxenutbildning    
Komvux på grundläggande nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

396 350 380 

Komvux på gymnasial nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

1 906 580 880 

YH (Yrkeshögskolan) - genomsnittligt elevantal 205 200 300 
Komvux i svenska för invandrare - genomsnittligt 
elevantal 

994 970 900 

Särvux, genomsnittligt elevantal 108 95 110 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 80 429 40 154 38 630 
Kostnader -391 360 -357 054 -371 730 

Nettokostnader -310 931 -316 900 -333 100 
Kommunbidrag 288 850 316 900 333 100 

Resultat -22 081 0 0 
    
Ackumulerat resultat -22 096 -22 096  
Nettoinvesteringar    

Nämndens uppgift 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområden vuxna, barn och familj samt ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt från den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessens mjuka 
frågor. Dessa samarbetsuppdrag är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor 
som har gemensam karaktär. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 333,1 mnkr. Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 
11 mnkr för att komma tillrätta med ett strukturellt underskott och volymförändringar i 
grunduppdraget samt det nya avtalet om ungdomsmottagning. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemmen ska även fortsätta under 2021. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 
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Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet ska genomföras i syfte att 
säkerställa att rätt insats nyttjas. Utredningen ska belysa egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med 
RAM-upphandlade insatser samt redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i jämförelse med 
RAM-upphandlade insatser. Utredningen ska även redovisa om strukturella brister föreligger. 

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad 
kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 
boende. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,4 6,8 7,1 8,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 15,3 12,8 11,4 10,8 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 57,6 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Barn och unga 0-20 år    
Antal aktualiserade barn och ungdomar 2 222 2 300 2 400 
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-
åringar, % 

7,9 8,4 8,6 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 197 140 180 
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser 511 220 245 
Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

51 40 10 

Vuxen    
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Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet ska genomföras i syfte att 
säkerställa att rätt insats nyttjas. Utredningen ska belysa egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med 
RAM-upphandlade insatser samt redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i jämförelse med 
RAM-upphandlade insatser. Utredningen ska även redovisa om strukturella brister föreligger. 

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad 
kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 
boende. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,4 6,8 7,1 8,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 15,3 12,8 11,4 10,8 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 57,6 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Barn och unga 0-20 år    
Antal aktualiserade barn och ungdomar 2 222 2 300 2 400 
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-
åringar, % 

7,9 8,4 8,6 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 197 140 180 
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser 511 220 245 
Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

51 40 10 

Vuxen    
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Antal aktualiserade personer mellan 21 – 64 år 627 730 670 
Andel aktualiserade av totala antalet personer 
mellan 21-64 år (%) 

0,8 1,1 0,8 

Antal vuxna personer över 20 år 
heldygnsinsatser 

116 61 60 

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

208 75 83 
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Arbetslivsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 186 243 164 480 165 757 
Kostnader -414 232 -402 030 -407 107 

Nettokostnader -227 989 -237 550 -241 350 
Kommunbidrag 233 200 237 550 241 350 

Resultat 5 211 0 0 
    
Ackumulerat resultat 3 000 3 000  
Nettoinvesteringar    

Nämndens uppgift 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för 
nyanlända, samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser 
gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 
arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås Stad när 
det gäller Tolkförmedling Väst. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 241,4 mnkr. Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 
1,4 mnkr för att bland annat Arbetslivsnämnden ska sträva efter att hålla verksamheten stadsdelsvärdar 
på samma nivå som år 2020, samt för att säkerställa att stöd till människor i prostitution ges.  
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Arbetslivsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 186 243 164 480 165 757 
Kostnader -414 232 -402 030 -407 107 

Nettokostnader -227 989 -237 550 -241 350 
Kommunbidrag 233 200 237 550 241 350 

Resultat 5 211 0 0 
    
Ackumulerat resultat 3 000 3 000  
Nettoinvesteringar    

Nämndens uppgift 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för 
nyanlända, samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser 
gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 
arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås Stad när 
det gäller Tolkförmedling Väst. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 241,4 mnkr. Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 
1,4 mnkr för att bland annat Arbetslivsnämnden ska sträva efter att hålla verksamheten stadsdelsvärdar 
på samma nivå som år 2020, samt för att säkerställa att stöd till människor i prostitution ges.  
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Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Då nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så finansieras 
satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka 
samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden ska ge stöd till prostituerade.   

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andelen barn och unga som 
inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd ska öka; %. 

97 98 98 99 98 

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

563 492 414 399 420 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,4 4 3 3,5 6 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

5,7 3,5 3,5 5,4 5,9 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 53,5 - 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Individ- och familjeomsorg    
Antal hushåll med försörjningsstöd 708 670 700 
Flyktingmottagning    
Antal mottagna flyktingar 326 300 150 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Individ- och familjeomsorg    
Antal hushåll med försörjningsstöd 708 670 700 
Flyktingmottagning    
Antal mottagna flyktingar 326 300 150 
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Sociala omsorgsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 105 415 105 633 105 633 
Kostnader -783 817 -805 833 -828 483 

Nettokostnader -678 402 -700 200 -722 850 
Kommunbidrag 657 275 700 200 722 850 

Resultat -21 127 0 0 
    
Ackumulerat resultat -11 792 -11 792  
Nettoinvesteringar -730 -2 000 -1 000 

Nämndens uppgift 
Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt 
Socialtjänstlagen ansvarar nämnden för detta. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt 
Socialförsäkringsbalken rörande assistansersättning. 

Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inklusive hemsjukvård. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. Nämnden utövar också ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet. 

I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska 
tillgänglighetshinder. 

Nämnden har dessutom ett av de av kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdragen 
- samarbetsuppdraget för tillgänglighet. De särskilda samarbetsuppdragen är ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 722,9 mnkr. Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 
8,9 mnkr. 

Nämnden har haft ökade kostnader för personlig assistans beroende på ändrad rättstillämpning. Detta 
är ett nationellt problem och nämnden kommer få besked i samband med tertialbokslut 1 om hur detta 
ska hanteras. 

Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt 
äldreomsorg, totalt bidrag för Borås Stad under år 2021 är 42,5 mnkr varav Sociala omsorgsnämndens 
andel är 4 mnkr.  
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Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Språkkrav för anställda inom Sociala omsorgsnämndens verksamhet ska gälla. Nivån B2 ska gälla för 
undersköterskor eller motsvarande och B1 för serviceinsatser.  

Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala 
omsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på Sociala omsorgsförvaltningen som 
har behov av fria arbetskläder, vilka kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta. 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 

Investeringar 
Under 2021 planeras det för byggande av fem gruppbostäder inom LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Det finns fyra st som har bestämt läge och de har placering på 
Backhagsvägen, Färgargatan, Sörmarksliden och Barnhemsgatan. Det planeras även för en ytterligare 
bostad där det ännu inte finns något bestämt läge. Idag finns ett antal personer som står i kö för att 
erhålla bostad enligt LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara 
fullvärdiga och som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter som uppfyller alla krav. Två 
gruppbostäder enligt Socialtjänstlagen (SoL) finns också i investeringsplanen. Det är Skogsfrugatan SoL 
som beräknas vara färdigställd 2021 och Johannelundsgatan SoL som beräknas vara klar 2022 Den 
totala investeringsutgiften 2021 uppgår till 109,1 mnkr. Kostnad per nytt boende inom LSS har 
beräknats till drygt 18 mnkr och för SoL är motsvarande kostnad 30 respektive 60 mnkr. 

Backhagsvägens LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att 
innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 19 mnkr avsatt varav 4,6 mnkr 2021. Boendet beräknas bli 
klart 2021. 

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 
6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 9 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 
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2021. 

Färgargatans LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 
6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 8,6 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 
2021. 

Barnhemsgatan LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Nuvarande boende på 
Barnhemsgatan uppfyller inte kriterierna för att vara fullvärdiga lägenheter. För objektet är totalt 18,5 
mnkr avsatt varav 8 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klar 2021. 

Skogsfrugatan SOL 
Nybyggnation av individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild service. Boendet kommer 
att innehålla 10 st lägenheter. För objektet är totalt 30,0 mnkr avsatt varav 20,4 mnkr 2021. Boendet 
beräknas vara klart 2021. 

Gruppbostad LSS (A) 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt LSS. För objektet är totalt 18,5 mnkr 
avsatt varav 2,5 för 2020. Boendet beräknas vara klart 2022. 

Gruppbostad Johannelundsgatan SoL  
Ett individuellt prövat boende med särskild service enligt SoL. För objektet är totalt 60 mnkr avsatt 
varav 28,5 mnkr avser 2021. Boendet beräknas bli klart under 2022. 

Investeringsbudgeten för ovanstående objekt år 2021 uppgår totalt till 87,1 mnkr. Det är 
Lokalförsörjningsnämnden som ansvarar för dessa objekt. 

Övriga investeringar 
För inventarier till nytt boende och upprustning av lokaler för daglig verksamhet finns 0,5 mnkr avsatt 
för vardera projekt. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

8,6 8,2 8,9 8,4 9,5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

36,4 33,5 42,9 51,6 47,3 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 42 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Funktionshinderverksamhet LSS    
Övergripande    
Antal personer med LSS-beslut 933 1 010 950 
Personlig assistans    
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

80 62 66 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

184 185 176 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

171 351 148 431 180 000 

Antal utförda timmar personlig assistans enligt 
LSS 

151 066 148 341 180 000 

Genomsnittlig kostnad per person med personlig 
assistans enligt LSS och SFB (kr) 

410 297 407 393  

Daglig verksamhet    
Antal personer med beslut om daglig 
verksamhet 

470 480 420 

- varav personer med externt köpta platser enligt 
LOV 

107 95 96 

- varav personer med externt köpta platser (ej 
LOV) 

21 17 19 

Genomsnittlig kostnad per person med daglig 
verksamhet 

139 688 141 098  

Korttidsvistelse    
Antal personer med beslut om korttidsvistelse 93 100 80 
Genomsnittlig kostnad per person med 
korttidsvistelse 

168 550 152 596  

Bostad med särskild service för vuxna    
Antalet personer med verkställda beslut om 
boende 

347 355 333 

- varav antal personer med externt köpta platser 
(ej LOV) 

13 15 13 

Antal tillgängliga lägenheter i LSS-boenden 314 336 319 
Genomsnittlig kostnad per person med boende 802 766 752 352  
Funktionshinderverksamhet SOL    
Övergripande    
Antal personer med beviljade insatser 610 450 450 
Bostad med särskild service    
Antal personer med särskilt boende 93 92 84 
- varav personer med externt köpta platser 28 17 17 
Insatser i ordinärt boende    
Antal personer med boendestöd 356 400 235 
Antal utförda timmar boendestöd 16 216 25 060 16 000 
Sysselsättning enligt SoL    
Antal personer med sysselsättning enl. SoL 103 100 100 
Övrigt    
Antal personer med trygghetslarm 94 150 100 
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Vård- och äldrenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 136 337 130 325 130 083 
Kostnader -1 469 442 -1 532 025 -1 559 583 

Nettokostnader -1 333 105 -1 401 700 -1 429 500 
Kommunbidrag 1 345 100 1 401 700 1 429 500 

Resultat 11 995 0 0 
    
Ackumulerat resultat 70 279 70 279  
Nettoinvesteringar  -4 400 -6 300 

Nämndens uppgift 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om 
äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, 
korttidsboende, dagverksamhet, stöd till närstående samt trygghetslarm och bostadsanpassningsbidrag. 
För boendestöd som enda insats svarar Sociala omsorgsnämnden. Nämnden ansvarar också för 
hemsjukvård inklusive rehabilitering. I nämndens uppgifter ingår också förebyggande hälsoarbete riktat 
till äldre. 

Vård- och äldrenämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- 
och vaktmästarorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads 
budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens 
uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 1 429,5 mnkr och innehåller ett effektiviseringskrav på 9 mnkr. Vård- 
och äldrenämnden har i vårens ekonomiska ramar erhållit kompensation för befolkningsförändringar 
med 11,8 mnkr.  

Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt 
äldreomsorg, totalt bidrag för Borås Stad är 42,5 mnkr år 2021 varav Vård- och äldrenämnden andel är 
38,5 mnkr. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

God vård och god äldreomsorg innebär att hemtjänsten ska bygga på välutbildad personal som har 
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inflytande över sitt arbete och som känner trygghet i sin roll. Den som behöver vården och omsorgen 
ska få bestämma över sitt eget liv och sin egen vardag. Därför ska nämnden öka möjligheterna att den 
enskilde i samråd med personalen får möjlighet att besluta om hur insatserna ska utföras. 

Språkkrav för anställda inom Vård- och äldrenämndens verksamhet ska gälla. Nivån B2 ska gälla för 
arbetsuppgifter som kräver undersköterskekompetens och B1 för serviceinsatser.  

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och tryggare 
besök hos den enskilde, vilket innebär att den så kallade minuthetsen ska avskaffas. 

Borttagandet av delade turer innebär ett större antal heltider vilket leder till ett ökat behov av 
bemanningsplanering. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljön är att stadens bemanningsenhet arbetar med 
stor flexibilitet och följsamhet utifrån verksamhetens behov av ständiga personalförändringar. Till detta 
kommer det behövas en effektiv planering av hemtjänstinsatser så att mer tid är tillsammans med 
omsorgstagaren. 

Under året har en satsning på pilotgrupper genomförts i hemtjänsten. Arbetet har resulterat i att 
hemtjänstens planeringsfunktion ska decentraliseras. Det kommer att öka personalens och de äldres 
inflytande eftersom förutsättningarna för kommunikation mellan personal och planerare förbättras. 

Även för legitimerad personal kommer det att göras satsningar på både arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och löneutveckling. 

Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- och 
äldrenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen. 

Vård- och äldrenämnden ska erbjuda omvårdnadspersonalen på Vård- och äldreförvaltningen 
avgiftsfritt influensavaccin.  

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 
Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en ändamålsenlig användning av trygghetslarmen ska 
en depositionsavgift tas ut. 

Vård- och äldrenämnden ska i första hand hänvisa äldre med behov av serviceinsatser till företag som 
erbjuder hushållsnära tjänster, samt ta fram ett lämpligt system för ersättning inom ramen för ett sådant 
system. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och 
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inflytande över sitt arbete och som känner trygghet i sin roll. Den som behöver vården och omsorgen 
ska få bestämma över sitt eget liv och sin egen vardag. Därför ska nämnden öka möjligheterna att den 
enskilde i samråd med personalen får möjlighet att besluta om hur insatserna ska utföras. 

Språkkrav för anställda inom Vård- och äldrenämndens verksamhet ska gälla. Nivån B2 ska gälla för 
arbetsuppgifter som kräver undersköterskekompetens och B1 för serviceinsatser.  

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och tryggare 
besök hos den enskilde, vilket innebär att den så kallade minuthetsen ska avskaffas. 

Borttagandet av delade turer innebär ett större antal heltider vilket leder till ett ökat behov av 
bemanningsplanering. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljön är att stadens bemanningsenhet arbetar med 
stor flexibilitet och följsamhet utifrån verksamhetens behov av ständiga personalförändringar. Till detta 
kommer det behövas en effektiv planering av hemtjänstinsatser så att mer tid är tillsammans med 
omsorgstagaren. 

Under året har en satsning på pilotgrupper genomförts i hemtjänsten. Arbetet har resulterat i att 
hemtjänstens planeringsfunktion ska decentraliseras. Det kommer att öka personalens och de äldres 
inflytande eftersom förutsättningarna för kommunikation mellan personal och planerare förbättras. 

Även för legitimerad personal kommer det att göras satsningar på både arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och löneutveckling. 

Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- och 
äldrenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen. 

Vård- och äldrenämnden ska erbjuda omvårdnadspersonalen på Vård- och äldreförvaltningen 
avgiftsfritt influensavaccin.  

Nya uppdrag 2021 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta 
särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska säkerställa att 
handlingsberedskap finns för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa 
konsekvenser för verksamheten. 
Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en ändamålsenlig användning av trygghetslarmen ska 
en depositionsavgift tas ut. 

Vård- och äldrenämnden ska i första hand hänvisa äldre med behov av serviceinsatser till företag som 
erbjuder hushållsnära tjänster, samt ta fram ett lämpligt system för ersättning inom ramen för ett sådant 
system. 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med 
ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares förutsättningar att driva 
företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning 
eller politiska beslut listas. 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och 
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omsorgsboende. 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 6,3 mnkr avseende trygghetslarm. Totalt har 
Kommunstyrelsen avsatt 16,7 mnkr för trygghetslarm.  

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar ska minska 
(medelvärde) 

17 17 17 17 17 

Andelen hemtjänsttagare 
som uppger att 
hemtjänstpersonalen alltid 
eller oftast tar hänsyn till den 
äldres egna åsikter och 
önskemål ska öka, %. 

87 86 83 84 - 

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

86 82 81 81 - 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, % 

- - - 23 25 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 26,5 36,4 46,7 49,4 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 10,6 10 9,9 11,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 131,6 187,5 165,6 172,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 34 - 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Insatser i ordinärt boende    
Antal brukare med hemtjänst 3 149 3 200 3 230 
Tid som utförs i egen regi hos brukare, timmar 487 444 540 000 537 000 
Tid som utförs av privat utförare hos brukare 
enligt hemtjänstvalet, timmar 

100 675 110 000 112 000 

Totalt antal utförda hemtjänsttimmar 588 119 650 000 649 000 
Brukartid % 57 65 65 
Kostnad per hemtjänsttimme 628 567 577 
Vård- och omsorgsboende    
Antal belagda platser på vård- och 
omsorgsboenden 

835 845 848 

Antal platser i egen regi. 716 713 716 
Antal entreprenadplatser 155 155 155 
Totalt antal platser 871 868 871 
Andel belagda platser av totalt antal platser, % 95,9 97,4 97 
Korttidsvård    
Antal belagda korttidsplatser 66 66 62 
Antal korttidsplatser 67 67 67 
Andel belagda platser av totalt antal platser, % 100,4 98,5 92,5 
Antal belagda växelvårdsplatser 14 15 12 
Antal växelvårdsplatser 15 15 15 
Andel belagda växelvårdsplatser av totala 
antalet växelvårdsplatser, % 

84,4 100 80 

Hälso- och sjukvård    
Pågående HSL- åtagande 2 438 2 500 2 500 
Förebyggande    
Antal belagda dygn på biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 219 13 600 13 700 
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Finansiering 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 595 847 639 011 678 363 
Kostnader -425 868 -452 027 -459 789 

Nettointäkter 169 979 186 984 218 574 

Verksamhetsbeskrivning 
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, 
belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pensioner 
och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt under 
huvudprogrammet Finansiering. 

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påförs resp. verksamhet med ett pålägg på 
personalkostnaderna. Detta pålägg är en s.k. kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas som 
en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt den s.k. 
blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, dels av årets 
intjänade pensionsförmåner. 

För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det kapital 
som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella anläggningstillgångar. 
Kommunen tillämpar fr.o.m. 2017 den s.k. raka metoden som innebär att kapitalkostnaderna beräknas 
som årlig avskrivning och räntekostnad baserad på bokfört värde vid årets början. Den s.k. 
internräntan, som rekommenderas av SKR, föreslås fastställas till 1,25 % för 2021 vilket är en sänkning 
med 0,25% -enheter jämfört med 2020. Kapitalkostnaderna belastar nämnderna fr.o.m. budgetåret året 
efter det att investeringen skett. 

Verksamheten 2021 
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 330,4 mnkr, som finansieras med ett påslag på 8,7 % inkl. 
löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 5,5 % av 
lönesumman, avsätts individuellt medan 1,3 % avser förmånsbestämd ålderspension för inkomster över 
7,5 inkomstbasbelopp. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 261,0 mnkr medan 
den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 61,7 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av t o m 
1997-12-31 intjänade pensioner, den s.k. ansvarsförbindelsen är budgeterad till 127,8 mnkr. 

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 335,0 mnkr, varav 
30,0 mnkr avser investeringar under 2020. 

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av 
hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är beräknat till 12,0 mnkr. 

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 448,5 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga 
kapital- och pensionskostnader m.m. påförts 664,6 mnkr, som här neutraliseras genom en intäkt med 
samma belopp. Tillsammans med 12,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ökning av 
semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter på netto 2,5 mnkr, uppgår de beräknade 
nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 218,6 mnkr. 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Insatser i ordinärt boende    
Antal brukare med hemtjänst 3 149 3 200 3 230 
Tid som utförs i egen regi hos brukare, timmar 487 444 540 000 537 000 
Tid som utförs av privat utförare hos brukare 
enligt hemtjänstvalet, timmar 

100 675 110 000 112 000 

Totalt antal utförda hemtjänsttimmar 588 119 650 000 649 000 
Brukartid % 57 65 65 
Kostnad per hemtjänsttimme 628 567 577 
Vård- och omsorgsboende    
Antal belagda platser på vård- och 
omsorgsboenden 

835 845 848 

Antal platser i egen regi. 716 713 716 
Antal entreprenadplatser 155 155 155 
Totalt antal platser 871 868 871 
Andel belagda platser av totalt antal platser, % 95,9 97,4 97 
Korttidsvård    
Antal belagda korttidsplatser 66 66 62 
Antal korttidsplatser 67 67 67 
Andel belagda platser av totalt antal platser, % 100,4 98,5 92,5 
Antal belagda växelvårdsplatser 14 15 12 
Antal växelvårdsplatser 15 15 15 
Andel belagda växelvårdsplatser av totala 
antalet växelvårdsplatser, % 

84,4 100 80 

Hälso- och sjukvård    
Pågående HSL- åtagande 2 438 2 500 2 500 
Förebyggande    
Antal belagda dygn på biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 219 13 600 13 700 
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Finansiering 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 595 847 639 011 678 363 
Kostnader -425 868 -452 027 -459 789 

Nettointäkter 169 979 186 984 218 574 

Verksamhetsbeskrivning 
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, 
belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pensioner 
och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt under 
huvudprogrammet Finansiering. 

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påförs resp. verksamhet med ett pålägg på 
personalkostnaderna. Detta pålägg är en s.k. kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas som 
en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt den s.k. 
blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, dels av årets 
intjänade pensionsförmåner. 

För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det kapital 
som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella anläggningstillgångar. 
Kommunen tillämpar fr.o.m. 2017 den s.k. raka metoden som innebär att kapitalkostnaderna beräknas 
som årlig avskrivning och räntekostnad baserad på bokfört värde vid årets början. Den s.k. 
internräntan, som rekommenderas av SKR, föreslås fastställas till 1,25 % för 2021 vilket är en sänkning 
med 0,25% -enheter jämfört med 2020. Kapitalkostnaderna belastar nämnderna fr.o.m. budgetåret året 
efter det att investeringen skett. 

Verksamheten 2021 
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 330,4 mnkr, som finansieras med ett påslag på 8,7 % inkl. 
löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 5,5 % av 
lönesumman, avsätts individuellt medan 1,3 % avser förmånsbestämd ålderspension för inkomster över 
7,5 inkomstbasbelopp. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 261,0 mnkr medan 
den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 61,7 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av t o m 
1997-12-31 intjänade pensioner, den s.k. ansvarsförbindelsen är budgeterad till 127,8 mnkr. 

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 335,0 mnkr, varav 
30,0 mnkr avser investeringar under 2020. 

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av 
hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är beräknat till 12,0 mnkr. 

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 448,5 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga 
kapital- och pensionskostnader m.m. påförts 664,6 mnkr, som här neutraliseras genom en intäkt med 
samma belopp. Tillsammans med 12,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ökning av 
semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter på netto 2,5 mnkr, uppgår de beräknade 
nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 218,6 mnkr. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudgeten 
anvisas anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda 
fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i investeringsbudgeten 
med "B". 

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda beslut om 
skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och 
avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor. 

Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” 
skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt 
besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas 
inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt 
riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i 
kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2021 föreslås en låneram för kommunens egna behov 
på 400 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket 
innebär att en ram för egen nyupplåning behövs samt att övrig belåning behöver göras i Borås Stad. 
För förmedlade lån till de kommunala bolagen föreslås Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån 
upp till en ram på 1 100 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta befintliga 
lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om 
investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En 
förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och till 
såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande 
föreslås även för år 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för 
oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen föreslås 
också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 
10 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av 
Kommunfullmäktige oavsett belopp. 

Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 
  Kommunfullmäktige 15 600 000  

 Revisorskollegiet 6 050 000  

 Kommunstyrelsen   

 - stadsledningskansliet 127 400 000  

 - kommungemensam 
verksamhet 124 300 000  

 Valnämnden 1 100 000  

 Lokalförsörjningsnämnden 38 400 000  

 Fritids- och folkhälsonämnden   

 - fritid och folkhälsa 224 500 000  

 - föreningsbidrag 44 150 000  

 Servicenämnden 0  

 Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000  
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Kommunfullmäktiges beslut 
I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudgeten 
anvisas anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda 
fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i investeringsbudgeten 
med "B". 

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda beslut om 
skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och 
avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor. 

Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” 
skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt 
besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas 
inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt 
riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i 
kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2021 föreslås en låneram för kommunens egna behov 
på 400 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket 
innebär att en ram för egen nyupplåning behövs samt att övrig belåning behöver göras i Borås Stad. 
För förmedlade lån till de kommunala bolagen föreslås Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån 
upp till en ram på 1 100 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta befintliga 
lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om 
investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En 
förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och till 
såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande 
föreslås även för år 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för 
oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen föreslås 
också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 
10 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av 
Kommunfullmäktige oavsett belopp. 

Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 
  Kommunfullmäktige 15 600 000  

 Revisorskollegiet 6 050 000  

 Kommunstyrelsen   

 - stadsledningskansliet 127 400 000  

 - kommungemensam 
verksamhet 124 300 000  

 Valnämnden 1 100 000  

 Lokalförsörjningsnämnden 38 400 000  

 Fritids- och folkhälsonämnden   

 - fritid och folkhälsa 224 500 000  

 - föreningsbidrag 44 150 000  

 Servicenämnden 0  

 Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000  
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 Tekniska nämnden   

 - väghållning skog parker m m 158 200 000  

 - persontransporter 77 150 000  

 Mi-ljö- och 
konsumentnämnden 26 650 000  

 Kulturnämnden 186 700 000  

 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 568 750 000  

 Arbetslivsnämnden 241 350 000  

 Sociala omsorgsnämnden 722 850 000  

 Överförmyndarnämnden 9 100 000  

 Förskolenämnden 807 300 000  

 Grundskolenämnden 1 566 900 000  

 Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 333 100 000  

 Vård- och äldrenämnden 1 429 500 000  

 att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 
2021-2023, varvid anslag i budgeten för år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i 
investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i 
budgeten. 
 

 att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %. 
 

 att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet med särskild bilaga: 
 - Felparkeringsavgifter 
  - Taxa för prövning inom miljöbalkens område 
 - Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
 - Taxa för gatuplatser och torgplatser 
 - Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning 
 

 att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2021 förutom 
Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 
2021, med totalt 400 000 000 kronor. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 
2021, för förmedling till kommunens bolag med totalt 
1 100 000 000 kronor. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för 
sammanlagt högst 5 000 000 kr. 
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 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett 
belopp på högst 10 000 000 kr per ärende. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr 
till stöd för lokal utveckling. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 500 000 kr 
avseende ansvarsutredning om Viskans sanering. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kr 
avseende "Borås 400 år" 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende maxtaxa och 
kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommunbidrag från Vård- och äldrenämnden 
till Sociala omsorgsnämnden avseende borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har 
kompletterande SoL-insatser”.  
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster 
 

 att avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken omfördelas till Kommunstyrelsen för att bekosta 
trygghetsvakter. 
 

 att 7 mnkr till undervisning frigörs i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget, genom avveckling av 
tidigare fattat kommunfullmäktigebeslut om skolkort i kollektivtrafiken till de elever vars avstånd till 
gymnasieskola understiger 6 km. 
 

 att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021. 
 

 att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 
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 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett 
belopp på högst 10 000 000 kr per ärende. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr 
till stöd för lokal utveckling. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 500 000 kr 
avseende ansvarsutredning om Viskans sanering. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kr 
avseende "Borås 400 år" 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende maxtaxa och 
kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommunbidrag från Vård- och äldrenämnden 
till Sociala omsorgsnämnden avseende borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har 
kompletterande SoL-insatser”.  
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster 
 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster 
 

 att avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken omfördelas till Kommunstyrelsen för att bekosta 
trygghetsvakter. 
 

 att 7 mnkr till undervisning frigörs i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget, genom avveckling av 
tidigare fattat kommunfullmäktigebeslut om skolkort i kollektivtrafiken till de elever vars avstånd till 
gymnasieskola understiger 6 km. 
 

 att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021. 
 

 att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 
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Yrkanden – budget 2021  
 

Yrkanden uppdrag Nämnd/bolag 
För att förbättra situationen i de områden som idag benämns 
som särskilt utsatta ska en handlingsplan upprättas i syfte att 
inga områden i Borås, enligt polisens kartläggningar, ska 
räknas som utsatta. Uppdraget inleds med en projektstudio, 
med berörda nämnders förvaltningar, under första kvartalet 
2021.  

Kommunstyrelsen 

Inrätta en äldreomsorgskommission, det vill säga en politisk 
beredningsgrupp för äldreomsorgen bestående av en person 
ifrån varje parti som finns representerade i 
Kommunfullmäktige. Gruppen ska bistås av andra lämpliga 
funktioner och fackliga parter. Gruppen ska med 
utgångspunkt i den demografiska utvecklingen, 
äldreomsorgens behov av ytterligare personal och 
boendeplatser, ta fram en handlingsplan för äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 
2021 återkomma med målbilder för resterande delar av Social 
hållbart Borås. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska ha samordningsansvar i arbetet mot 
hemlöshet.  Kommunstyrelsen 

Översyn av vilka verksamheter som kan anses utöva osund 
konkurrens med näringslivet ska genomföras med syfte att 
förhindra densamma.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effekt- och 
kapacitetsbehov Borås har för att klara, stadens, 
kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el.  

Kommunstyrelsen 

Under 2021 ska markreserven öka med målet att nå en reserv 
om 400 000 kvm.  Kommunstyrelsen 

För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter 
upphandlas. Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor 
som kommunen kan medfinansiera. Kolsänkorna ska 
rangordnas utifrån deras effektivitet i termer av minskad 
koldioxid per investerad krona. 

Kommunstyrelsen 
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Yrkanden uppdrag Nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en 
investeringsplan som tar fasta på de kommunala 
investeringsbehoven under de kommande 10 åren. I ett 
sådant dokument kan exempelvis behov av nya verksamheter 
och omvandling av områden såsom Gässlösa, Knalleland och 
Nedre Norrby samt behov av marksanering redovisas. Till 
dokumentet ska en finansieringsplan redovisas. 
Finansieringsplanen ska visa på uppskattade kostnader och 
intäkter som skulle kunna uppstå när Borås utvecklas i syfte 
att beskriva behovet av finansiering. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ges i uppdrag att samordna en översyn 
av antalet verksamhetsmått med syfte att minska dessa.  Kommunstyrelsen 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva 
utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav på att 
kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska 
säkerställa att handlingsberedskap finns för att kunna möta 
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser 
för verksamheten. 

Alla nämnder 

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i 
företagares förutsättningar att driva företag, i syfte att 
förbättra servicen till dessa.  

Alla nämnder 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov 
erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med ekonomiskt 
ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Alla nämnder  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter 
som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut 
listas. 

Alla nämnder  

Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier 
för snöröjning. För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom 
andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av 
kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av cykelbanor 
göras. 

Tekniska nämnden 

Kulturnämnden ska under 2021 planera för en effektivisering 
av biblioteksverksamheten, i syfte att i färre lokaler erbjuda 
mer verksamhet. 

Kulturnämnden 

Första året som barn fortsätter i kulturskolan efter KUL-året 
ska inte längre vara kostnadsfritt. 

Kulturnämnden 

Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande 
lagstiftning, erbjuder förskola från ett års ålder. Barn som inte 
fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de möjligheter 
som finns i lagen. 

Förskolenämnden 
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Yrkanden uppdrag Nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en 
investeringsplan som tar fasta på de kommunala 
investeringsbehoven under de kommande 10 åren. I ett 
sådant dokument kan exempelvis behov av nya verksamheter 
och omvandling av områden såsom Gässlösa, Knalleland och 
Nedre Norrby samt behov av marksanering redovisas. Till 
dokumentet ska en finansieringsplan redovisas. 
Finansieringsplanen ska visa på uppskattade kostnader och 
intäkter som skulle kunna uppstå när Borås utvecklas i syfte 
att beskriva behovet av finansiering. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ges i uppdrag att samordna en översyn 
av antalet verksamhetsmått med syfte att minska dessa.  Kommunstyrelsen 
I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva 
utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav på att 
kunna möta efterfrågan av mer service. Nämnderna ska 
säkerställa att handlingsberedskap finns för att kunna möta 
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser 
för verksamheten. 

Alla nämnder 

Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i 
företagares förutsättningar att driva företag, i syfte att 
förbättra servicen till dessa.  

Alla nämnder 

Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov 
erbjuda utbildning i ekonomi till, chefer med ekonomiskt 
ansvar i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning.  

Alla nämnder  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter 
som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut 
listas. 

Alla nämnder  

Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier 
för snöröjning. För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom 
andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av 
kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av cykelbanor 
göras. 

Tekniska nämnden 

Kulturnämnden ska under 2021 planera för en effektivisering 
av biblioteksverksamheten, i syfte att i färre lokaler erbjuda 
mer verksamhet. 

Kulturnämnden 

Första året som barn fortsätter i kulturskolan efter KUL-året 
ska inte längre vara kostnadsfritt. 

Kulturnämnden 

Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande 
lagstiftning, erbjuder förskola från ett års ålder. Barn som inte 
fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de möjligheter 
som finns i lagen. 

Förskolenämnden 

Alternativt förslag  Kommunfullmäktige 
  2020-11-25 och -26 

     
 

Yrkanden uppdrag Nämnd/bolag 
En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
verksamhet ska genomföras i syfte att säkerställa att rätt 
insats nyttjas. Utredningen ska belysa egenregins insatsers 
kvalitet i jämförelse med RAM-upphandlade insatser samt 
redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i 
jämförelse med RAM-upphandlade insatser. Utredningen ska 
även redovisa om strukturella brister föreligger. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Inför en socialtjänstgaranti där vårdnadshavare kontaktas 
inom 24 timmar efter att minderårig gripits för brott.  

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

När minderårig gripits för brott, omhändertas enligt lagen för 
berusning eller orosanmälan inkommit, ska socialtjänsten 
alltid påbörja en utredning. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Socialtjänsten ska ha en tjänst kopplad till polishuset. 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Socialtjänsten ska utveckla samarbete med näringslivet i 
centrala Borås. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en 
ändamålsenlig användning av trygghetslarmen ska en 
depositionsavgift tas ut. 

Vård- och 
äldrenämnden 

Vård- och äldrenämnden ska i första hand hänvisa äldre med 
behov av serviceinsatser till företag som erbjuder 
hushållsnära tjänster, samt ta fram ett lämpligt system för 
ersättning inom ramen för ett sådant system. 

Vård- och 
äldrenämnden 

 

Yrkande om texter under verksamhet 2021 Nämnd/bolag 
På varje förskola ska det finnas legitimerad förskollärare. 
 Förskolenämnden 

Språkkrav ska ställas på anställda inom förskolenämndens 
verksamhet. Nivå B2 ska gälla för arbetsuppgifter som kräver 
kompetens motsvarande barnskötare. 

Förskolenämnden 

Språkkrav för anställda inom Sociala omsorgsnämndens 
verksamhet ska gälla. Nivån B2 ska gälla för undersköterskor 
eller motsvarande och B1 för serviceinsatser.  

Sociala 
omsorgsnämnden 

Språkkrav för anställda inom Vård- och äldrenämndens 
verksamhet ska gälla. Nivån B2 ska gälla för arbetsuppgifter 
som kräver undersköterskekompetens och B1 för 
serviceinsatser.  

Vård- och 
äldrenämnden 
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Alternativt förslag  Kommunfullmäktige 
  2020-11-25 och -26 

     
 

 

Yrkande ekonomi 
Avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken omfördelas till 
Kommunstyrelsen, för att bekosta trygghetsvakter under två år. 

7 mnkr frigörs till undervisning i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 
genom avveckling av tidigare fattat kommunfullmäktigebeslut om skolkort i 
kollektivtrafiken till de elever vars avstånd till gymnasieskola understiger 6 km. 
 

Yrkande investeringar 
Tidigare beslutad investering på Pantängen återförs till investeringsbudgeten. År 
2021: 30 miljoner kronor. Plan 2022: 23 miljoner. Beslutad utredning, i samband med 
KF-återremiss av förslag till omprövat beslut om investeringen, ska genomföras. 

 

Följande förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 

- Nytt vård- och omsorgsboende 1 
- Nytt vård- och omsorgsboende 2 
- Korttids- och växelvårdsplatser i serviceorterna 
- Bostäder för yngre dementa 
- Grundskola i östra delarna av Borås 
- Omklädningsrum Ramnavallen 
- Fullstor idrottshall Sjömarken 
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Alternativt förslag  Kommunfullmäktige 
  2020-11-25 och -26 

     
 

 

Yrkande ekonomi 
Avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken omfördelas till 
Kommunstyrelsen, för att bekosta trygghetsvakter under två år. 

7 mnkr frigörs till undervisning i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 
genom avveckling av tidigare fattat kommunfullmäktigebeslut om skolkort i 
kollektivtrafiken till de elever vars avstånd till gymnasieskola understiger 6 km. 
 

Yrkande investeringar 
Tidigare beslutad investering på Pantängen återförs till investeringsbudgeten. År 
2021: 30 miljoner kronor. Plan 2022: 23 miljoner. Beslutad utredning, i samband med 
KF-återremiss av förslag till omprövat beslut om investeringen, ska genomföras. 

 

Följande förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 

- Nytt vård- och omsorgsboende 1 
- Nytt vård- och omsorgsboende 2 
- Korttids- och växelvårdsplatser i serviceorterna 
- Bostäder för yngre dementa 
- Grundskola i östra delarna av Borås 
- Omklädningsrum Ramnavallen 
- Fullstor idrottshall Sjömarken 

 

  

Alternativt förslag  Kommunfullmäktige 
  2020-11-25 och -26 

     
 

Yrkande taxor och avgifter 

 

 
 

 
 

Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning: 
 
Kategori Avgift per år, 

kr 
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. 5 800 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. 5 800 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden.   2 500 
Anmälan om förändrat tillstånd.   1 725 

 

 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
1 Avgift 

1.2 Avgift för hemtjänst, boendestöd, hemsjukvård och dagverksamhet 

 - För trygghetslarm erläggs en depositionsavgift om 250 kr. 

 

 

Allianspartierna i Borås  

 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 

Gångbaneserveringar, restaurangverandor 
 och friluftsserveringar (per mån, per m²) 

    70 kr        Ej centralort 35 kr 
I centralort 70 kr 
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Förslag från M/KD till Borås Stads budget 2021. 

Förslagen bygger på våra yrkanden till budget 2020, vilka aldrig värderades av de styrande.  

Skuggad text föreslås lyftas ur och endast föreslås i nämndens budget. 

Se även röd kursiv text. 

 

Yrkande Nämnd 
För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter 
upphandlas.  

Kommunstyrelsen 

Det hedersrelaterade förtrycket ska kartläggas genom 
frågeställningar i enkäter såsom LUPP, Välfärdsbokslut m fl 

Kommunstyrelsen 

Översyn av vilka verksamheter som kan betraktas som ren 
konkurrens med näringslivet ska göras i syfte att osund 
konkurrens ska upphöra. 

Kommunstyrelsen 

Ett vägledande dokument som beskriver vilka åtgärder som 
planeras för Borås fortsatta tillväxt de kommande 10 åren 
tas fram. I ett sådant dokument kan exempelvis behov av 
nya verksamhetsområden, omvandling av Gässlösa, 
Getängen, Knalleland och nedre Norrby samt behov av 
marksanering redovisas. Till dokumentet ska en 
finansieringsplan bifogas. Finansieringsplanen ska visa på 
uppskattade kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå 
när Borås utvecklas. Kostnaderna och intäkterna behöver 
inte vara fastställda utan beskriva behovet av finansiering.  

Kommunstyrelsen 

De kommunala bostadsbolagen samlas i en bostadskoncern i 
syfte att säkra de små bostadsbolagen.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen arbetar fram riktlinjer för nya mål och 
indikatorer att gälla fr o m budget 2022.  

Kommunstyrelsen 

Beslutet om Kongresshus ska följas upp. Uppföljningen ska 
ge svar på antal bokningar i jämförelse med 
kommunfullmäktiges beslut samt påverkan på näringslivet.  

Kommunstyrelsen 
 
Beroende på pandemi ska vi kanske 
lägga det som motion eller initiativ 
istället 

Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn av de 
föreningar, förbund, samarbetsorganisationer, etc, som 
Borås Stad ingår i och värdera behovet av att ha kvar 
medlemskapen utifrån det värde som skapas/inte skapas för 
Borås kommuninvånare.  

Kommunstyrelsen 
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Förslag från M/KD till Borås Stads budget 2021. 

Förslagen bygger på våra yrkanden till budget 2020, vilka aldrig värderades av de styrande.  

Skuggad text föreslås lyftas ur och endast föreslås i nämndens budget. 

Se även röd kursiv text. 

 

Yrkande Nämnd 
För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter 
upphandlas.  

Kommunstyrelsen 

Det hedersrelaterade förtrycket ska kartläggas genom 
frågeställningar i enkäter såsom LUPP, Välfärdsbokslut m fl 

Kommunstyrelsen 

Översyn av vilka verksamheter som kan betraktas som ren 
konkurrens med näringslivet ska göras i syfte att osund 
konkurrens ska upphöra. 

Kommunstyrelsen 

Ett vägledande dokument som beskriver vilka åtgärder som 
planeras för Borås fortsatta tillväxt de kommande 10 åren 
tas fram. I ett sådant dokument kan exempelvis behov av 
nya verksamhetsområden, omvandling av Gässlösa, 
Getängen, Knalleland och nedre Norrby samt behov av 
marksanering redovisas. Till dokumentet ska en 
finansieringsplan bifogas. Finansieringsplanen ska visa på 
uppskattade kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå 
när Borås utvecklas. Kostnaderna och intäkterna behöver 
inte vara fastställda utan beskriva behovet av finansiering.  

Kommunstyrelsen 

De kommunala bostadsbolagen samlas i en bostadskoncern i 
syfte att säkra de små bostadsbolagen.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen arbetar fram riktlinjer för nya mål och 
indikatorer att gälla fr o m budget 2022.  

Kommunstyrelsen 

Beslutet om Kongresshus ska följas upp. Uppföljningen ska 
ge svar på antal bokningar i jämförelse med 
kommunfullmäktiges beslut samt påverkan på näringslivet.  

Kommunstyrelsen 
 
Beroende på pandemi ska vi kanske 
lägga det som motion eller initiativ 
istället 

Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn av de 
föreningar, förbund, samarbetsorganisationer, etc, som 
Borås Stad ingår i och värdera behovet av att ha kvar 
medlemskapen utifrån det värde som skapas/inte skapas för 
Borås kommuninvånare.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska presentera förslag till hur en 
förvaltning med två myndighetsnämnder ska ersätta 
Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- 
och konsumentnämnden i syfte att effektivisera 
verksamheten och minska antalet nämnder. 

Kommunstyrelsen 

Servicekontorets roll vid kriser samt vilka uppgifter 
förvaltningen ska ansvara för ska utredas.  

Kommunstyrelsen 

För att beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig av 
en viss kommunal tjänst, service eller verksamhet, ska 
tjänstegarantier införas.  

Kommunstyrelsen 

Berörd personal ska utbildas i företagares förutsättningar att 
driva företag i syfte att omdömet i Svenskt Näringslivs 
klimatundersökning ska stiga.  

Alla nämnder  

Nämnderna ska utvärdera kunskaper och vid behov erbjuda 
utbildning i ekonomi till chefer med ekonomiskt ansvar i 
syfte att säkerställa att resurser används effektivt. 

Alla nämnder  

Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet redovisas 
utgifter som inte kan motiveras med hänsyn till lagstiftning 
eller politiska beslut.  

Alla nämnder  

Det ska alltid ses över om lösning kan hittas i befintligt 
lokalbestånd innan beslut om nybyggnation fattas. 

Lokalförsörjningsnämnden  
Vad får detta för konsekvens för 
Kyllared o Servicekontoret. Behöver 
omformuleras 

Sakersättningstaxa för bygglov ska ersätta nuvarande 
bygglovstaxa i syfte att få enhetliga bedömningar för lika 
arbete samt incitament för ytterligare byggnation. 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Framtagande av fler småhusområden ska prioriteras. Samhällsbyggnadsnämnden  

Kommunala särkrav vid byggnation ska undvikas. Samhällsbyggnadsnämnden  

Parkeringssituationen i centrala Borås och trafikföringen ska 
ses över för att underlätta för centrumhandel och besökare.  

Tekniska nämnden  

Möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela vägen från 
Stadsparksbadet via Sandwalls plats till Hallbergsgatan ska 
utredas.  

Tekniska nämnden  

Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier 
för snöröjning. För att ge utrymme till ambitionshöjningar 
inom andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av 
kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av cykelbanor 
göras. 

Tekniska nämnden  

Tekniska nämnden ska under året arbeta med att skapa fler 
trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor och grundskolor.  

Tekniska nämnden  
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158. Miljö- och konsumentnämnden – Nytt uppdrag: Miljö- 
och konsumentnämnden ska effektivisera 
tillsynsverksamheten i syfte att utföra tillsyn till en rimlig 
kostnad. (M, KD) 

Miljö- och konsumentnämnden  

159. Miljö- och konsumentnämnden – Nytt uppdrag: 
Fakturering av utförda tjänster görs först när tjänsterna är 
utförda. (M, KD) 

Miljö- och konsumentnämnden  

160. Miljö- och konsumentnämnden – Nytt uppdrag: Borås 
Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att 
serveringstiden förlängs till 03.00 från dagens 02.30. (M) 

Miljö- och konsumentnämnden  

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att 
lokalsamordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler 
för att vara så lokaleffektiva som möjligt.  

Fritids- och folkhälsonämnden  

Kulturnämnden ska i högre utsträckning ta del av förmåner 
och hjälp med pedagogik och medel från Västra 
Götalandsregionen för att utveckla verksamheten.  

Kulturnämnden  

Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande 
lagstiftning, erbjuder förskola från ett års ålder. Barn som 
inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de 
möjligheter som finns i lagen.  

Förskolenämnden  

Förskolans personal ska ha relevant utbildning. Arbetet med 
detta ska fortsätta under 2020. Med anledning av den 
riktade satsningen förväntas nämnden uppnå en högre 
andel av utbildade förskollärare och barnskötare i 
verksamheten. 

Förskolenämnden  

Förskolenämnden ska öka personalens möjlighet att påverka 
sin arbetssituation genom intraprenadverksamhet.  

Förskolenämnden  

Förskolenämndens uppdrag om att ”redovisa hur 
Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås” ska 
fullföljas.  

Förskolenämnden  

Varje skola skall arbeta för förbättrad studiero, ökad 
trygghet och stärkt hälsa hos eleverna.  

Grundskolenämnden  

Skolkort inom kollektivtrafiken, till de Boråselever som går 
på en gymnasieskola i Borås, ska avvecklas i syfte att 
tillgängliggöra medel för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att använda till undervisning.  

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  
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158. Miljö- och konsumentnämnden – Nytt uppdrag: Miljö- 
och konsumentnämnden ska effektivisera 
tillsynsverksamheten i syfte att utföra tillsyn till en rimlig 
kostnad. (M, KD) 

Miljö- och konsumentnämnden  

159. Miljö- och konsumentnämnden – Nytt uppdrag: 
Fakturering av utförda tjänster görs först när tjänsterna är 
utförda. (M, KD) 

Miljö- och konsumentnämnden  

160. Miljö- och konsumentnämnden – Nytt uppdrag: Borås 
Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att 
serveringstiden förlängs till 03.00 från dagens 02.30. (M) 

Miljö- och konsumentnämnden  

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att 
lokalsamordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler 
för att vara så lokaleffektiva som möjligt.  

Fritids- och folkhälsonämnden  

Kulturnämnden ska i högre utsträckning ta del av förmåner 
och hjälp med pedagogik och medel från Västra 
Götalandsregionen för att utveckla verksamheten.  

Kulturnämnden  

Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande 
lagstiftning, erbjuder förskola från ett års ålder. Barn som 
inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de 
möjligheter som finns i lagen.  

Förskolenämnden  

Förskolans personal ska ha relevant utbildning. Arbetet med 
detta ska fortsätta under 2020. Med anledning av den 
riktade satsningen förväntas nämnden uppnå en högre 
andel av utbildade förskollärare och barnskötare i 
verksamheten. 

Förskolenämnden  

Förskolenämnden ska öka personalens möjlighet att påverka 
sin arbetssituation genom intraprenadverksamhet.  

Förskolenämnden  

Förskolenämndens uppdrag om att ”redovisa hur 
Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås” ska 
fullföljas.  

Förskolenämnden  

Varje skola skall arbeta för förbättrad studiero, ökad 
trygghet och stärkt hälsa hos eleverna.  

Grundskolenämnden  

Skolkort inom kollektivtrafiken, till de Boråselever som går 
på en gymnasieskola i Borås, ska avvecklas i syfte att 
tillgängliggöra medel för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att använda till undervisning.  

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
verksamhet ska genomföras i syfte att säkerställa att rätt 
insats nyttjas. Utredningen ska belysa egenregins insatsers 
kvalitet i jämförelse med RAM-upphandlade insatser samt 
redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i 
jämförelse med RAM-upphandlade insatser. Utredningen 
ska även redovisa om strukturella brister föreligger. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Socialtjänsten ska i högre grad verka på de arenor där barn 
och unga finns. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Vård- och äldrenämnden ska upphandla RAM-avtal för 
platser inom vård- och omsorgsboenden.  

Vård- och äldrenämnden  

Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en 
ändamålsenlig användning av trygghetslarmen tas det ut en 
symbolisk depositionsavgift.  

Vård- och äldrenämnden  
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Ett sammanhållet och tryggt 
Borås 
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Ett sammanhållet och tryggt Borås 
I Borås ska en person kunna börja med ingenting alls, och komma hur långt som helst. 
Studier, arbete och ansträngning ska betyda mer än efternamn, hudfärg och vad föräldrar en 
gång gjorde. Idag lever kommunen inte upp till det löftet. Det finns skolor där allt för få av 
eleverna klarar godkänt i alla ämnen. Dessa elever riskerar bli bidragsberoende under lång 
tid, kanske också som sina föräldrar. Det är ett enormt misslyckande då Sverige en gång var 
landet där klassrummet var grunden för klassresan. 

Våra förslag för ett sammanhållet och tryggt Borås utgår från att alla individer, oavsett 
social bakgrund, rustas med kunskap och färdigheter och att samhället belönar flit, 
företagsamhet och framsteg. Fler barn ska gå i bra förskola, fler ungdomar ska möta 
höga förväntningar i skolan, och fler vuxna ska gå till jobbet och försörja sig sjä lva.  

Alla boråsare ska ha någonstans att bo, ha möjlighet till egen försörjning och kunna känna sig 
trygga. Boråsare i alla åldrar och delar av staden ska känna en grundläggande samhörighet 
och en tillit till varandra. Det är först då vi skapar möjlighet för var och en att bygga sitt eget 
liv och växa utifrån sina egna förutsättningar. Det är först då varje boråsares och Borås 
gemensamma utveckling på allvar kan ta fart. 

Borås har fått ett statligt bidrag från Tillväxtverket för att under en tre år (2019-2021) komma 
igång med insatser som kan stärka den sociala hållbarheten. I det första skedet riktas 
insatserna mot barn och unga. En handlingsplan är framtagen och är i första hand inriktad på 
tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad. 
Planen kan efterhand utökas med fler målgrupper och åtgärder. 

Moderaterna i Borås har i detta dokument samlat våra förslag på åtgärder, som ryms inom 
begreppet social hållbarhet, för barn och unga samt ytterligare målgrupper. Vårt mål är ett 
sammanhållet och tryggt Borås som ger människor möjlighet att växa av egen kraft.  

 

Borås i augusti 2020 

 

Moderaterna i Borås 

 

Hasse Ikävalko   Annette Carlson 
Ordförande Boråskretsen   Kommunalråd 
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Arbetslinje och växtkraft 
Vi vill skapa förutsättningar för en social rörlighet som möjliggör för människor att förbättra 
tillvaron genom egna ansträngningar. Att kunna påverka sin framtid och inte ärva sina 
chanser från sina föräldrar. Vårt lands jämlikhetstradition innebär att alla får sin egen chans i 
livet. Det är en viktig princip som handlar om både frihet och rättvisa. Full sysselsättning och 
minskat utanförskap är långsiktigt den bästa fördelningspolitiken.  

Alla som kan och vill ska kunna arbeta. Vi vill därför stärka kopplingen till arbetsmarknaden 
genom aktiva insatser för de som står utanför arbetsmarknaden. Det ska som regel krävas 
motprestation motsvarande sysselsättning på heltid för att kunna ta del av försörjningsstöd. 
Hembesök hos de som uppbär försörjningsstöd ska göras med jämna mellanrum och de som 
saknar tillräcklig utbildning för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande ska utbilda sig 
för att kunna få försörjningsstöd. 

Vi anser att personer som har arbetsförmåga, söker ekonomiskt bistånd och saknar gymnasial 
utbildning ska anvisas till vuxenutbildning som kompetenshöjande aktivitet. I dag gäller det 
kravet endast för de som saknar grundskoleutbildning. 

Ett framgångsrikt arbete har varit satsningarna på hembesök hos de som uppbär 
försörjningsstöd för att kartlägga behov hos mottagaren. Den som inte accepterar hembesök 
ska inte ha rätt till försörjningsstöd 

Moderaternas förslag 

 Lokal utbildningsplikt ska krävas för försörjningsstöd 
 Öka samverkan med näringslivet för att människor med ekonomiskt bistånd, personer 

med arbetsmarknadsinsatser och i daglig verksamhet ska få in en fot på den reguljära 
arbetsmarknaden 

 För att erhålla ekonomiskt bistånd ska som regel aktiv sysselsättning, eller 
sysselsättning kombinerat med studier, på heltid krävas 

 

 

Skolan garanten för social rörlighet 
Alltför många barn som växer upp i utsatta miljöer löper stor risk att ärva sina föräldrars 
problem och utsatthet. Hotet om social ärftlighet är ett misslyckande som bryter mot allt vad 
Borås borde stå för: att alla barn ska få en egen chans att bygga en bra framtid på sina egna 
meriter. 

Sverige har tidigare lyckats ge ökade livschanser till breda grupper som haft svårt att göra sig 
gällande. Utbyggnaden av utbildningsväsendet under 1950- och 60-talen gav för första 
gången alla i en generation med tillräcklig begåvning och driv tillgång till högre utbildning. 
Ett annat exempel är när kvinnor kom in på arbetsmarknaden i stor skala under 1970-talet. I 
dag återstår, framför allt, att ge nyanlända och deras barn goda förutsättningar att skapa sig 
ett bra liv i det nya landet.  

Politik för att öka social rörlighet handlar om två perspektiv. Att alla individer oavsett social 
bakgrund rustas med kunskap och färdigheter och att samhället belönar flit, företagsamhet 
och framsteg. Det handlar om att fler barn ska gå i bra förskola och att fler ungdomar ska 
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Arbetslinje och växtkraft 
Vi vill skapa förutsättningar för en social rörlighet som möjliggör för människor att förbättra 
tillvaron genom egna ansträngningar. Att kunna påverka sin framtid och inte ärva sina 
chanser från sina föräldrar. Vårt lands jämlikhetstradition innebär att alla får sin egen chans i 
livet. Det är en viktig princip som handlar om både frihet och rättvisa. Full sysselsättning och 
minskat utanförskap är långsiktigt den bästa fördelningspolitiken.  

Alla som kan och vill ska kunna arbeta. Vi vill därför stärka kopplingen till arbetsmarknaden 
genom aktiva insatser för de som står utanför arbetsmarknaden. Det ska som regel krävas 
motprestation motsvarande sysselsättning på heltid för att kunna ta del av försörjningsstöd. 
Hembesök hos de som uppbär försörjningsstöd ska göras med jämna mellanrum och de som 
saknar tillräcklig utbildning för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande ska utbilda sig 
för att kunna få försörjningsstöd. 

Vi anser att personer som har arbetsförmåga, söker ekonomiskt bistånd och saknar gymnasial 
utbildning ska anvisas till vuxenutbildning som kompetenshöjande aktivitet. I dag gäller det 
kravet endast för de som saknar grundskoleutbildning. 

Ett framgångsrikt arbete har varit satsningarna på hembesök hos de som uppbär 
försörjningsstöd för att kartlägga behov hos mottagaren. Den som inte accepterar hembesök 
ska inte ha rätt till försörjningsstöd 

Moderaternas förslag 

 Lokal utbildningsplikt ska krävas för försörjningsstöd 
 Öka samverkan med näringslivet för att människor med ekonomiskt bistånd, personer 

med arbetsmarknadsinsatser och i daglig verksamhet ska få in en fot på den reguljära 
arbetsmarknaden 

 För att erhålla ekonomiskt bistånd ska som regel aktiv sysselsättning, eller 
sysselsättning kombinerat med studier, på heltid krävas 

 

 

Skolan garanten för social rörlighet 
Alltför många barn som växer upp i utsatta miljöer löper stor risk att ärva sina föräldrars 
problem och utsatthet. Hotet om social ärftlighet är ett misslyckande som bryter mot allt vad 
Borås borde stå för: att alla barn ska få en egen chans att bygga en bra framtid på sina egna 
meriter. 

Sverige har tidigare lyckats ge ökade livschanser till breda grupper som haft svårt att göra sig 
gällande. Utbyggnaden av utbildningsväsendet under 1950- och 60-talen gav för första 
gången alla i en generation med tillräcklig begåvning och driv tillgång till högre utbildning. 
Ett annat exempel är när kvinnor kom in på arbetsmarknaden i stor skala under 1970-talet. I 
dag återstår, framför allt, att ge nyanlända och deras barn goda förutsättningar att skapa sig 
ett bra liv i det nya landet.  

Politik för att öka social rörlighet handlar om två perspektiv. Att alla individer oavsett social 
bakgrund rustas med kunskap och färdigheter och att samhället belönar flit, företagsamhet 
och framsteg. Det handlar om att fler barn ska gå i bra förskola och att fler ungdomar ska 
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möta höga förväntningar i skolan. Alla måste tillsammans arbeta för att fler elever fullföljer 
sina studier. Det behövs kunskapsfrämjande insatser för att tydliggöra vilket ansvar familjen 
har och vilket ansvar och roll skolan har för barns kunskapsutveckling. 

Moderaternas förslag 

 Säkerställ att barn får tillräckliga språkkunskaper i förskoleklass för att vara förberedd 
för grundskolan 

 Prioritera språkutvecklande arbete i skolan 
 Satsa på läxhjälp  
 För att tydliggöra ansvaret mellan skola och förälder behöver kunskapsfrämjande 

insatser genomföras 
 Skapa fler samverkansmodeller för att förhindra skolfrånvaro och arbeta aktivt mot 

psykisk ohälsa 
 Öka antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa 

 

 

Tillgång till bostad 
Det behöver byggas nytt både i staden och på landsbygden och kommunen ska möjliggöra för 
invånares egna initiativ till nya bostäder. Oavsett var i Borås man bor, ska man kunna leva 
där hela livet, om man så önskar. Moderaterna vill därför se en blandad bebyggelse av både 
hyres- och bostadsrätter samt egna hem i kommunens olika delar. I Borås ska alla ha 
möjlighet att göra bostadskarriär och alla kunna få en bostad. Så bygger vi ett sammanhållet 
Borås. 

Även i vår kommun råder stor bostadsbrist och det får påverkan på i stort sett alla 
samhällsområden. Brist på bostäder hämmar företagande, tillväxt, jobb och en fungerande 
integration. Det har lett till trångboddhet i vissa områden. Bostadsbristen får sociala 
konsekvenser, särskilt för dem som saknar resurser eller kontakter för att själva kunna köpa 
eller hyra en bostad. Det har också bidragit till olaglig handel med kontrakt, 
andrahandsuthyrning och handel med folkbokföringsadresser. Handeln bidrar i många fall till 
att göda kriminalitet.  

Personer som inte har möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt löser många gånger 
situationen genom att bo tillfälligt hos bekanta. I värsta fall lever man på gatan under kortare 
eller längre perioder. Skälen till att någon inte får en bostad kan vara dålig ekonomi, 
arbetslöshet, psykiska funktionshinder eller nuvarande/tidigare missbruk. 

Hemlöshet riskerar att drabba äldre som arbetat ett helt liv men på grund av för låg pension 
eller sjukdom ändå hamnar på gatan. Därför behöver vi särskilt kartlägga äldres hemlöshet så 
att rätt insatser sätts in så att alla ska ha tak över huvudet. 

Möjligheten för personer att få en bostad berör flera kommunala ansvarsområden, bland 
annat bostadsförsörjning och socialtjänst, vilket gör att olika förvaltningar och bolag är 
inblandade. Frågan om ledning och styrning blir därför viktig och då bostadsförsörjningen är 
en kommunledningsfråga och Kommunstyrelsen behöver ta ett större ansvar för att arbetet 
mot hemlöshet hålls samman. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3340

   

7 
 

Moderaternas förslag 

 Regler som i onödan försvårar, försenar och fördyrar bostadsbyggande ska tas bort 
 Skärp kontrollen över olovlig andrahandsuthyrning för att motverka trångboddhet, 

missbruk av bostad och kriminalitet 
 Kommunen ska arbeta tillsammans med stadens alla fastighetsägare för att motverka 

sociala problem 
 ”en väg in” för myndigheter, bostadssökande, bostadsbolag m fl till kommunen 

genom t ex boendesamordnare 
 All lägenhetsförmedling i kommunens fastighetsbestånd ska ske enligt reglerna. Alla 

ska vara folkbokförda där de faktiskt bor 
 Kommunstyrelsen ska ta ansvaret för att arbetet mot hemlöshet hålls samman 

 

 

Tryggare miljöer i hela kommunen  
För att stärka tryggheten i bostadsområden och på gator och torg ska det vara attraktivt, rent 
och snyggt. Trygga miljöer lägger grunden för en attraktiv stad. Vi anser att otrygga miljöer 
ska omgestaltas för att öka boråsarnas trygghet. Med medborgardialog, näringslivsdialog och 
trygghetsvandringar kan vi identifiera fler otrygga platser. 

Ett ökat trygghetsperspektiv behövs i arbetet med belysning. Belysning är viktigt för att skapa 
liv och rörelse, i t ex gatumiljön och för att skapa trygghet. God vård av den offentliga miljön 
minskar förstörelse, vandalism och i förlängningen annan brottslighet. 

Fler trygghetskameror behövs i Borås för att öka tryggheten. Med fler kameror får polisen 
viktig hjälp i sitt arbete att klara upp fler brott, samtidigt som fler brott kan förebyggas. 
Kameror är på gång att sättas upp på Hulta, Hässleholmen och Norrby, men vi vill också se 
kameror på fler otrygga platser i kommunen där brott begås och otryggheten upplevs som 
stor. Dessa platser finns inte bara i centrum utan också i orter utanför stan. 
 
Möjligheten att använda trygghetsvärdar på brottsutsatta eller otrygga hållplatser och 
busslinjer under vissa tider ska utvecklas. Boråsarna ska kunna röra sig och färdas tryggt. 
Staden ska i samverkan med regionen ta fram förslag på och genomföra åtgärder för att stärka 
boråsarnas trygghet i kollektivtrafiken. 

Inom vissa områden i centrala Borås är otryggheten särskilt hög. En del upplever ett obehag 
och känner sig tvingade att hålla sig borta från centrum eller ta omvägar. Det måste få ett slut. 
Vi vill att delar av centrum ska utgöra ett sammanhållet så kallat LOV-3-område inom vilket 
ordningsvakter har befogenheter att upprätthålla ordning och ingripa mot brottslighet. De 
väktare som i dag verkar har inte dessa befogenheter trots att det efterfrågats av 
fastighetsägare att kunna använda sig av ordningsvakter.  

I centrum samlas ungdomar, varav en del saknar en fast punkt i tillvaron. Inte sällan finns en 
social problematik, som bidrar till otrygghet och känslor av utanförskap, och som ökar risken 
för kriminalitet. Det är vuxenvärldens gemensamma ansvar att identifiera unga personer som 
borde vara antingen i skolan eller hemma med sin familj och göra anmälan till socialtjänsten. 
På så vis underlättas såväl som socialtjänstens som Fältgruppens arbete med tidiga och 
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Moderaternas förslag 

 Regler som i onödan försvårar, försenar och fördyrar bostadsbyggande ska tas bort 
 Skärp kontrollen över olovlig andrahandsuthyrning för att motverka trångboddhet, 

missbruk av bostad och kriminalitet 
 Kommunen ska arbeta tillsammans med stadens alla fastighetsägare för att motverka 

sociala problem 
 ”en väg in” för myndigheter, bostadssökande, bostadsbolag m fl till kommunen 

genom t ex boendesamordnare 
 All lägenhetsförmedling i kommunens fastighetsbestånd ska ske enligt reglerna. Alla 

ska vara folkbokförda där de faktiskt bor 
 Kommunstyrelsen ska ta ansvaret för att arbetet mot hemlöshet hålls samman 

 

 

Tryggare miljöer i hela kommunen  
För att stärka tryggheten i bostadsområden och på gator och torg ska det vara attraktivt, rent 
och snyggt. Trygga miljöer lägger grunden för en attraktiv stad. Vi anser att otrygga miljöer 
ska omgestaltas för att öka boråsarnas trygghet. Med medborgardialog, näringslivsdialog och 
trygghetsvandringar kan vi identifiera fler otrygga platser. 

Ett ökat trygghetsperspektiv behövs i arbetet med belysning. Belysning är viktigt för att skapa 
liv och rörelse, i t ex gatumiljön och för att skapa trygghet. God vård av den offentliga miljön 
minskar förstörelse, vandalism och i förlängningen annan brottslighet. 

Fler trygghetskameror behövs i Borås för att öka tryggheten. Med fler kameror får polisen 
viktig hjälp i sitt arbete att klara upp fler brott, samtidigt som fler brott kan förebyggas. 
Kameror är på gång att sättas upp på Hulta, Hässleholmen och Norrby, men vi vill också se 
kameror på fler otrygga platser i kommunen där brott begås och otryggheten upplevs som 
stor. Dessa platser finns inte bara i centrum utan också i orter utanför stan. 
 
Möjligheten att använda trygghetsvärdar på brottsutsatta eller otrygga hållplatser och 
busslinjer under vissa tider ska utvecklas. Boråsarna ska kunna röra sig och färdas tryggt. 
Staden ska i samverkan med regionen ta fram förslag på och genomföra åtgärder för att stärka 
boråsarnas trygghet i kollektivtrafiken. 

Inom vissa områden i centrala Borås är otryggheten särskilt hög. En del upplever ett obehag 
och känner sig tvingade att hålla sig borta från centrum eller ta omvägar. Det måste få ett slut. 
Vi vill att delar av centrum ska utgöra ett sammanhållet så kallat LOV-3-område inom vilket 
ordningsvakter har befogenheter att upprätthålla ordning och ingripa mot brottslighet. De 
väktare som i dag verkar har inte dessa befogenheter trots att det efterfrågats av 
fastighetsägare att kunna använda sig av ordningsvakter.  

I centrum samlas ungdomar, varav en del saknar en fast punkt i tillvaron. Inte sällan finns en 
social problematik, som bidrar till otrygghet och känslor av utanförskap, och som ökar risken 
för kriminalitet. Det är vuxenvärldens gemensamma ansvar att identifiera unga personer som 
borde vara antingen i skolan eller hemma med sin familj och göra anmälan till socialtjänsten. 
På så vis underlättas såväl som socialtjänstens som Fältgruppens arbete med tidiga och 
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förebyggande insatser. Socialtjänsten behöver se över om man kan utöka sitt samarbete med 
näringsidkare i centrala Borås för att kunna få ytterligare stöd i arbetet med att upptäcka 
ungdomar som driver omkring på stan. 

För att öka tryggheten, behövs ett livskraftigt centrum med människor i rörelse. Arbetet med 
Purple Flag som kombinerar arbetet med att öka såväl trygghet som livskraft i stadskärnan är 
i det arbetet betydelsefullt och behöver fortsätta utvecklas.  

Moderaternas förslag  

 Sätt upp trygghetskameror på fler otrygga platser  
 Arbeta mer aktivt med att stärka gatubelysning, renhållning och skötsel för att öka den 

upplevda tryggheten  
 Gör det möjligt att använda ordningsvakter i Borås centrala delar  
 Kommunen ska i samverkan med regionen stärka boråsarnas trygghet i 

kollektivtrafiken 
 Möjligheten att använda trygghetsvärdar i kollektivtrafiken och stadens 

bostadsområden ska användas 
 Prioritera arbetet mot nedskräpning och klotter. Allt klotter ska vara sanerat inom 24 

timmar 
 Socialtjänsten ska utveckla samarbete med näringslivet i centrala Borås 
 Socialtjänstens fältgrupps arbete med tidiga och förebyggande insatser ska utvecklas 

och stärkas. 

  

 

Stärkt socialtjänst 
Genom tidiga och generella insatser från socialtjänsten ska staden arbeta med att stoppa 
rekryteringen till kriminell verksamhet. Det arbetet behöver ske i nära samarbete med skola, 
föreningsliv och öppen ungdomsverksamhet. Det är också viktigt att erbjuda personer i 
kriminell miljö möjlighet att hoppa av genom exit-verksamhet. Egenregins insatser ska 
kvalitetssäkras så att de lever upp till Socialstyrelsens krav på externa utförare. SSPF-arbetet 
(socialtjänst, skola, polis och fritid) är framgångsrikt och ska utvecklas. I grunden handlar det 
om att tillsammans skapa framtidstro, där skola, jobb och bostäder står i fokus.  

Idag finns en utvecklad samverkan mellan kommun, polis och det civila samhället där också 
näringslivet gör viktiga insatser när det kommer till det förebyggande arbetet, till exempel 
genom sponsring av läxläsning.  Samverkan mellan dessa parter är avgörande för att nå 
framgång och samarbetet behöver kontinuerligt utvärderas och utvecklas.  

Ett exempel på god samverkan är när socialtjänsten tidigare hade en person anställd med 
tjänst förlagd på polishuset. En sådan tjänst ska återinföras. På så vis kan broar byggas mellan 
polis och socialtjänst och insatser snabbare sättas in. 

Moderaternas förslag 

 Inför en socialtjänstgaranti där vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar efter att 
minderårig gripits för brott                      
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 När minderårig gripits för brott, omhändertas enligt lagen för berusning eller 
orosanmälan inkommit, ska socialtjänsten alltid påbörja en utredning 

 Socialtjänsten ska ha en tjänst kopplad till polishuset 
 Stöd online ska erbjudas 

 

 

Arbete mot droger och missbruk 
Den grova organiserade brottsligheten och gängkonflikter är i dag ett problem som skapar 
otrygghet bland boråsarna. Ofta är narkotikaförsäljning källa till konflikterna. Staden behöver 
intensifiera sitt arbete såväl mot den organiserade brottsligheten som dess inkomstkällor. 

Stadens roll och uppgift måste fortsatt vara att jobba förebyggande och uppsökande. Arbetet 
med att kraftfullt agera mot narkotikans spridning och missbruk av alkohol och droger ska 
utvecklas. Där är grundskolor, gymnasieskolor och öppen ungdomsverksamhet viktiga 
verksamheter i att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka missbruk och försäljning. Insatser 
som motverkar tidig nikotin- och alkoholdebut och minskar totalkonsumtionen ska 
genomföras. Var den enskilde bor i staden ska inte påverka vilken behandling som erbjuds. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer på området ska efterföljas och det är fortsatt viktigt med 
lågtröskelverksamhet, d v s olika former av sysselsättning för de som står långt från 
arbetsmarknaden. De metoder som används ska vara evidensbaserade och det måste upprättas 
tydliga individuella behandlingsplaner. 

Stadens förebyggande arbete måste ständigt vara uppdaterat utefter vilka nya droger som 
etableras på marknaden. Föreningarnas förebyggande arbete mot missbruk ska uppmuntras. 
Fokus ska ligga på att föreningarna ges kunskap och verktyg att arbeta förebyggande mot 
droger. 

När staden upphandlar vård från andra ska fokus ligga på resultat snarare än behandlingstid. 
Att systematiskt utvärdera nyttan av de insatser som görs är av största vikt. Det är viktigt att 
säkerställa samverkan med sjukvården kring personer med samsjuklighet, personer som till 
exempel både är missbrukare och lider av psykisk sjukdom. Frivilligorganisationernas arbete 
och kunskap ska bättre tas tillvara.  

Moderaternas förslag  

● Kommunens öppna ungdomsverksamhet ska arbeta förebyggande 
● Stärk de tidiga insatserna mot alkohol och droger i samverkan med föreningsliv och 

civilsamhälle 
● Arbeta aktivt med lågtröskelverksamhet 
● Stärk samverkan med sjukvården  
● Stärk samverkan mellan socialtjänst och skola, både på verksamhetsnivå och politisk 

nivå 
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 När minderårig gripits för brott, omhändertas enligt lagen för berusning eller 
orosanmälan inkommit, ska socialtjänsten alltid påbörja en utredning 

 Socialtjänsten ska ha en tjänst kopplad till polishuset 
 Stöd online ska erbjudas 

 

 

Arbete mot droger och missbruk 
Den grova organiserade brottsligheten och gängkonflikter är i dag ett problem som skapar 
otrygghet bland boråsarna. Ofta är narkotikaförsäljning källa till konflikterna. Staden behöver 
intensifiera sitt arbete såväl mot den organiserade brottsligheten som dess inkomstkällor. 

Stadens roll och uppgift måste fortsatt vara att jobba förebyggande och uppsökande. Arbetet 
med att kraftfullt agera mot narkotikans spridning och missbruk av alkohol och droger ska 
utvecklas. Där är grundskolor, gymnasieskolor och öppen ungdomsverksamhet viktiga 
verksamheter i att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka missbruk och försäljning. Insatser 
som motverkar tidig nikotin- och alkoholdebut och minskar totalkonsumtionen ska 
genomföras. Var den enskilde bor i staden ska inte påverka vilken behandling som erbjuds. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer på området ska efterföljas och det är fortsatt viktigt med 
lågtröskelverksamhet, d v s olika former av sysselsättning för de som står långt från 
arbetsmarknaden. De metoder som används ska vara evidensbaserade och det måste upprättas 
tydliga individuella behandlingsplaner. 

Stadens förebyggande arbete måste ständigt vara uppdaterat utefter vilka nya droger som 
etableras på marknaden. Föreningarnas förebyggande arbete mot missbruk ska uppmuntras. 
Fokus ska ligga på att föreningarna ges kunskap och verktyg att arbeta förebyggande mot 
droger. 

När staden upphandlar vård från andra ska fokus ligga på resultat snarare än behandlingstid. 
Att systematiskt utvärdera nyttan av de insatser som görs är av största vikt. Det är viktigt att 
säkerställa samverkan med sjukvården kring personer med samsjuklighet, personer som till 
exempel både är missbrukare och lider av psykisk sjukdom. Frivilligorganisationernas arbete 
och kunskap ska bättre tas tillvara.  

Moderaternas förslag  

● Kommunens öppna ungdomsverksamhet ska arbeta förebyggande 
● Stärk de tidiga insatserna mot alkohol och droger i samverkan med föreningsliv och 

civilsamhälle 
● Arbeta aktivt med lågtröskelverksamhet 
● Stärk samverkan med sjukvården  
● Stärk samverkan mellan socialtjänst och skola, både på verksamhetsnivå och politisk 

nivå 
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Arbete mot våld i nära relationer 
Alla kommuninvånare ska kunna känna sig trygga i sitt eget hem. Stöd och hjälp till 
våldsutsatta personer ska säkerställas genom kommunala och ideella stödinsatser och tillgång 
till boenden. 

Kvinnojourerna gör ett viktigt arbete, särskilt i det akuta skedet. Stödet till jourer och andra 
frivilligorganisationer inom trygghetsområdet ska säkerställas samt förutsättningarna för att 
bredda stödet för att underlätta långsiktig planering ska utredas. Det är i första hand den som 
utövar våld som ska flytta eller byta bostad, inte den som blir utsatt för våldet. Många gånger 
är situationen känd innan det akuta skedet uppstår. Staden ska vara lyhörd för att själv eller 
via samverkanspartners kunna sätta in stöd och hjälp i ett förebyggande syfte för att undvika 
våldssituationer. Samverkan måste öka mellan kommunala och privata bostadsbolag för att 
hjälpa personer som utsatts för relationsnära våld till både temporärt och permanent boende. 
Olika former av stöd, exempelvis genom ett nätforum för dem som inte har möjlighet att 
lämna sitt hem, ska erbjudas. 

Sexuellt våld och våld i nära relationer upphör inte bara för att människor blir äldre. Äldre 
blir allt mer beroende av anhöriga och vårdpersonal och riskerar att bli isolerade från det 
övriga samhället. Våld och missförhållanden blir då svårare att upptäcka. Därför behövs 
verktyg som ökad kunskap om hur våldet kan se ut, kunskap om hur rätt frågor ställs som 
ökar sannolikheten att våldet upptäcks och det krävs rutiner för hur verksamheter ska agera 
när missförhållanden upptäcks. 

Moderaternas förslag 

● Personer i åldrarna 16-18 år ska omfattas av stöd som ges till utsatta för relationsvåld  
● Resurser till Utväg och kvinnojourerna ska säkerställas 
● Personal i kontakt med äldre ska ha rätt verktyg för att kunna upptäcka och agera när 

äldre utsätts för våld 
● Stöd online ska erbjudas 
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En tillgänglig stad 
Alla människor har en inneboende förmåga, kraft och potential, men ibland begränsas den av 
olika fysiska och psykiska hinder. I dessa fall måste kommunen stötta, underlätta och hjälpa 
människor att leva sina liv utifrån individuella förutsättningar. Borås Stad ska därför aktivt 
arbeta för en högre delaktighet för personer med funktionsvariationer. På ett enkelt sätt ska 
all information om rättigheter och möjligheter till olika val finnas tillgänglig. Informationen 
måste finnas tillgänglig för personer med såväl syn- som hörselnedsättningar och ska även 
finnas på lättläst svenska. 

Moderaternas förslag  

● Ta hänsyn till likabehandlingsprincipen vid handläggning av LSS-insatser 
● Öka tillgängligheten i den offentliga miljön och vid kommunens fastigheter 
● Kommunal information ska finnas på lätt svenska och det ska finnas tillgång till talsyntes 
● Alla som arbetar inom Borås stad ska ha kunskap om olika funktionsnedsättningar för att 

kunna ge service till alla boråsare 
● Arbeta för att för att få fler personer med funktionshinder i långvarig sysselsättning 

och anställning på den reguljära arbetsmarknaden  
 

 

En öppen och tolerant och stad – Borås behöver mer kärlek, inte mindre 
Borås ska vara en jämställd stad, med jämställda friheter, rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. Så är det inte i dag. Oavsett om du bor i Borås eller någon annanstans i Sverige 
har vi en lång väg kvar innan både kvinnor och män behandlas lika. I dag utmanas 
jämställdheten framförallt av ett omfattande utanförskap; många lever av bidrag i stället 
för att arbeta. Och när möjligheterna till jobb och egen försörjning är för få, riskerar 
också jämställdheten att minska.  

Stadens alla nämnder och förvaltningar har en viktig uppgift i att förverkliga innehållet i de 
olika styrdokumenten för mänskliga rättigheter - till exempel programmen för nationella 
minoriteter och för jämställdhetsintegrering. Varje persons egna och okränkbara värde måste 
avspeglas i den kommunala servicen. Därför är det viktigt med regelbundna samråd med de 
nationella minoriteterna för att skapa delaktighet och garantera att rättigheter och behov 
tillgodoses. Borås Stad ska uppmärksamma de nationella minoriteternas högtidsdagar genom 
flaggning.  

Alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. De senaste åren 
har toleransen ökat kraftigt för hbtq-grupper. Samtidigt finns mycket kvar att göra. 

Det behövs ett fortsatt arbete med likvärdigt bemötande. Från vaggan till äldreboendet ska det 
vara självklart att var och en kan vara sig själv fullt ut. Medvetandet om normer behöver öka i 
all verksamhet så att staden kan möta regnbågsfamiljer, utsatta ungdomar och äldre på rätt 
sätt. Stadens medverkan i Borås Pride är därför en viktig funktion för att manifestera alla 
människors lika värde. 
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En tillgänglig stad 
Alla människor har en inneboende förmåga, kraft och potential, men ibland begränsas den av 
olika fysiska och psykiska hinder. I dessa fall måste kommunen stötta, underlätta och hjälpa 
människor att leva sina liv utifrån individuella förutsättningar. Borås Stad ska därför aktivt 
arbeta för en högre delaktighet för personer med funktionsvariationer. På ett enkelt sätt ska 
all information om rättigheter och möjligheter till olika val finnas tillgänglig. Informationen 
måste finnas tillgänglig för personer med såväl syn- som hörselnedsättningar och ska även 
finnas på lättläst svenska. 

Moderaternas förslag  

● Ta hänsyn till likabehandlingsprincipen vid handläggning av LSS-insatser 
● Öka tillgängligheten i den offentliga miljön och vid kommunens fastigheter 
● Kommunal information ska finnas på lätt svenska och det ska finnas tillgång till talsyntes 
● Alla som arbetar inom Borås stad ska ha kunskap om olika funktionsnedsättningar för att 

kunna ge service till alla boråsare 
● Arbeta för att för att få fler personer med funktionshinder i långvarig sysselsättning 

och anställning på den reguljära arbetsmarknaden  
 

 

En öppen och tolerant och stad – Borås behöver mer kärlek, inte mindre 
Borås ska vara en jämställd stad, med jämställda friheter, rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. Så är det inte i dag. Oavsett om du bor i Borås eller någon annanstans i Sverige 
har vi en lång väg kvar innan både kvinnor och män behandlas lika. I dag utmanas 
jämställdheten framförallt av ett omfattande utanförskap; många lever av bidrag i stället 
för att arbeta. Och när möjligheterna till jobb och egen försörjning är för få, riskerar 
också jämställdheten att minska.  

Stadens alla nämnder och förvaltningar har en viktig uppgift i att förverkliga innehållet i de 
olika styrdokumenten för mänskliga rättigheter - till exempel programmen för nationella 
minoriteter och för jämställdhetsintegrering. Varje persons egna och okränkbara värde måste 
avspeglas i den kommunala servicen. Därför är det viktigt med regelbundna samråd med de 
nationella minoriteterna för att skapa delaktighet och garantera att rättigheter och behov 
tillgodoses. Borås Stad ska uppmärksamma de nationella minoriteternas högtidsdagar genom 
flaggning.  

Alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. De senaste åren 
har toleransen ökat kraftigt för hbtq-grupper. Samtidigt finns mycket kvar att göra. 

Det behövs ett fortsatt arbete med likvärdigt bemötande. Från vaggan till äldreboendet ska det 
vara självklart att var och en kan vara sig själv fullt ut. Medvetandet om normer behöver öka i 
all verksamhet så att staden kan möta regnbågsfamiljer, utsatta ungdomar och äldre på rätt 
sätt. Stadens medverkan i Borås Pride är därför en viktig funktion för att manifestera alla 
människors lika värde. 
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Moderaternas förslag  

 Borås ska arbeta aktivt för att stärka jämställdheten mellan män och kvinnor  
 Försörjningsstöd ska betalas ut jämställt 
 Öka medvetandet i alla kommunens verksamheter så att staden kan bemöta alla 

människor på rätt sätt oavsett ålder, kön och sexuell läggning 
 Kommunens anställda ska ha en grundläggande HBTQ-kompetens 
 Kommunen ska verka för att föreningslivet får en roll i arbetet att förbättra unga 

HBTQ-personers upplevelser och välmående 

 

 

Bekämpa hederskultur 
Vi tolererar inte att så kallad hederskultur begränsar den enskildes mänskliga rättigheter. 
Större medvetenhet, god kompetens och likvärdigt bemötande är avgörande för att bekämpa 
hederskultur och bidra till att alla människor får leva i frihet. Vi har därför tagit initiativ till 
arbete med en åtgärdsplan mot och en kartläggning av hedersförtryck i Borås.  

Att skydda ungdomar mot påtvingade och olagliga omskärelser eller äktenskap är en fråga 
om mänskliga rättigheter. Staden måste ha beredskap att agera omedelbart, på samma sätt 
som vid andra omedelbara omhändertaganden av barn och unga som far illa. Det kan handla 
om att ordna plats på skyddat boende och att i övrigt ge det stöd som de utsatta behöver. 

Det finns ungdomar som på grund av sin religion eller kulturella tradition kan uppleva det 
svårt att prata om sex och samlevnad. Inte minst gäller det ungdomar som inte identifierar sig 
med traditionella normer. Personal på stadens ungdomsmottagningar ska därför ha kunskap 
och erfarenhet av att ge stöd utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

Moderaternas förslag 

 Kartlägg omfattningen av hedersförtryck 
 En åtgärdsplan mot hedersförtryck ska tas fram 
 Kommunanställda som i sitt arbete möter personer som kan vara utsatta för 

hedersförtryck ska erbjudas utbildning  
 Prioritera utbildning om hedersförtryck riktad till personal som möter barn och unga 
 När elever inte återkommer till undervisning efter skollov ska anmälan göras till 

socialtjänst och respektive ansvarig nämnd  
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Motverka prostitution och trafficking 
Det finns personer som av olika anledningar hamnar i prostitution. Inte sällan handlar det om 
människor som lockats till Sverige med falska löften om jobb. Motverkande av prostitution 
och trafficking måste vara en högt prioriterad uppgift i stadens sociala arbete. En 
stödverksamhet för prostituerade behövs också i Borås. Gärna med inspiration hämtad från 
Mika-mottagningen i Göteborg eller det nätverk mot prostitution, bestående av kommunala 
förvaltningar och ideella aktörer, som inrättats i Helsingborg.  

Moderaternas förslag 

 Utveckla en stödverksamhet för prostituerade  

 

 

Stärk stadens arbete mot våldsbejakande extremism 
I det förebyggande arbetet måste särskilt fokus finnas på att stoppa rekryteringen till 
våldsbejakande, extrema organisationer. Här är Centrum för kunskap och säkerhets, CKS, 
funktion central. 

Stadens anställda har ett ansvar att företräda, vårda och värna de grundläggande värden som 
vårt samhälle vilar på. CKS har ett viktigt uppdrag i att medvetandegöra, utbilda och knyta 
samman olika funktioner och anställda för att förebygga, upptäcka och beivra våldsbejakande 
extremism oberoende om det gäller vänster-, höger-, djurrätts- eller religiös extremism. Det 
behövs ökad dialog med det civila samhället via t ex församlingar och föreningar samt 
informationsinsatser på skolor och fritidsgårdar. 

Borås har varit en av de städer som haft problem med personer som rest för att delta i 
terrororganisationers olika aktiviteter. Resandet tyder på att extrema sympatier finns i vår 
stad. Samtidigt innebär det en utmaning om dessa personer återvänder till Borås. 
Återvändande är ofta utbildade i att hantera vapen, vilket gör dem till attraktiva rekryter för 
andra kriminella nätverk. Risken är också att de som återvänder gör det med uppdrag att 
utföra fientliga handlingar på europeisk mark. 

Moderaternas förslag 

 Informationsinsatser mot våldsbejakande extremism ska genomföras på skolor, inom 
öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdar) och andra mötesplatser för ungdomar.  

 Staden ska föra dialog med församlingar och föreningar för att tillsammans arbeta för 
att motverka våldsbejakande extremism 
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Motverka prostitution och trafficking 
Det finns personer som av olika anledningar hamnar i prostitution. Inte sällan handlar det om 
människor som lockats till Sverige med falska löften om jobb. Motverkande av prostitution 
och trafficking måste vara en högt prioriterad uppgift i stadens sociala arbete. En 
stödverksamhet för prostituerade behövs också i Borås. Gärna med inspiration hämtad från 
Mika-mottagningen i Göteborg eller det nätverk mot prostitution, bestående av kommunala 
förvaltningar och ideella aktörer, som inrättats i Helsingborg.  

Moderaternas förslag 

 Utveckla en stödverksamhet för prostituerade  

 

 

Stärk stadens arbete mot våldsbejakande extremism 
I det förebyggande arbetet måste särskilt fokus finnas på att stoppa rekryteringen till 
våldsbejakande, extrema organisationer. Här är Centrum för kunskap och säkerhets, CKS, 
funktion central. 

Stadens anställda har ett ansvar att företräda, vårda och värna de grundläggande värden som 
vårt samhälle vilar på. CKS har ett viktigt uppdrag i att medvetandegöra, utbilda och knyta 
samman olika funktioner och anställda för att förebygga, upptäcka och beivra våldsbejakande 
extremism oberoende om det gäller vänster-, höger-, djurrätts- eller religiös extremism. Det 
behövs ökad dialog med det civila samhället via t ex församlingar och föreningar samt 
informationsinsatser på skolor och fritidsgårdar. 

Borås har varit en av de städer som haft problem med personer som rest för att delta i 
terrororganisationers olika aktiviteter. Resandet tyder på att extrema sympatier finns i vår 
stad. Samtidigt innebär det en utmaning om dessa personer återvänder till Borås. 
Återvändande är ofta utbildade i att hantera vapen, vilket gör dem till attraktiva rekryter för 
andra kriminella nätverk. Risken är också att de som återvänder gör det med uppdrag att 
utföra fientliga handlingar på europeisk mark. 

Moderaternas förslag 

 Informationsinsatser mot våldsbejakande extremism ska genomföras på skolor, inom 
öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdar) och andra mötesplatser för ungdomar.  

 Staden ska föra dialog med församlingar och föreningar för att tillsammans arbeta för 
att motverka våldsbejakande extremism 
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Mötesplatsernas roll 
Borås har ett stort antal mötesplatser, som spelar en viktig roll för att skapa såväl spontana 
som planerade möten mellan invånare från kommunens olika delar och generationer. 
Mötesplatserna och de evenemang som äger rum där skapar livskraft och sammanhållning 
och stärker boråsarnas gemenskap med varandra, samtidigt som de lockar till besök från 
andra delar av Sverige och världen. Arbetet för att stärka de mötesplatser som redan finns, 
och deras roll, behöver fortsätta och mötesplatser i alla stadens delar värnas.  

Det familjecentrerade arbetssättet fungerar väl i det förebyggande arbetet. Forskning visar att 
en liten insats till många har visat sig vara mer effektiv än stora insatser till få. 
Familjecentralerna har skapat en viktig mötesplats mellan föräldrar och det offentliga som 
ska värnas och utvecklas. Därför anser vi att erfarenheterna från familjecentraler tas till vara i 
arbetet med ungdomar i åldrarna 13-18 år, så att de goda insatserna i det förebyggande arbetet 
kan nå fler.  

Ensamhet, särskilt bland äldre och personer med funktionshinder, är ett stort 
samhällsproblem. Nära sex av tio äldre uppger att de känner sig ensamma. Ensamhet leder till 
utanförskap och isolering. I arbetet med att bryta ensamheten spelar förstås stadens många 
mötesplatser en viktig roll. Det behövs samtidigt insatser som sträcker sig bortom det som 
sker på mötesplatserna. Till exempel behöver vi uppmuntra och utveckla samarbetet med 
ideella krafter som besöker äldre och funktionshindrade.  
 
Biblioteken fyller en viktig funktion som mötesplats för kommunens invånare. Med mer av 
profilerade bibliotek kan förutsättningar öka ytterligare för att få människor från olika delar 
av staden, men som delar samma intressen, att mötas.  

Det civila samhällets roll och mötesplatser kan inte nog understrykas i arbetet med ett tryggt 
och sammanhållet Borås. Utan alla föreningar och organisationer skulle samhället se helt 
annorlunda ut, eftersom de kommunala verksamheterna inte drivs av idealitet. Därför är det 
nödvändigt att kommunen tar till vara vad föreningslivet kan erbjuda som komplement till det 
som kommunen ansvarar för.  

Moderaternas förslag 

 Utveckla stadens mötesplatser och deras roll i att skapa sammanhållning och livskraft 
 Öka samverkan med kultur-/föreningsliv och det civila samhället genom t ex IOP 
 Uppmuntra frivilliga insatser och utveckla samarbetet med ideella organisationer som 

besöker äldre och personer med funktionshinder för att bryta ofrivillig ensamhet 
 Utveckla det familjecentrerade arbetssättet till att omfatta även barn och unga i 

åldrarna 13-18 år 
 Värna bibliotekens roll som mötesplats och utveckla bibliotek med olika profil 
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Sammanfattning 
 

Arbetslinje och växtkraft 
Moderaternas förslag 

Lokal utbildningsplikt ska krävas för försörjningsstöd 

Öka samverkan med näringslivet för att människor med ekonomiskt bistånd, personer med 
arbetsmarknadsinsatser och i daglig verksamhet ska få in en fot på den reguljära 
arbetsmarknaden 

För att erhålla ekonomiskt bistånd ska som regel aktiv sysselsättning, eller sysselsättning 
kombinerat med studier, på heltid krävas 

 

Skolan garanten för social rörlighet 
Moderaternas förslag 

● Säkerställ att barn får tillräckliga språkkunskaper i förskoleklass för att vara förberedd 
för grundskolan 

● Prioritera språkutvecklande arbete i skolan 
● Satsa på läxhjälp  
● För att tydliggöra ansvaret mellan skola och förälder behöver kunskapsfrämjande 

insatser genomföras 
● Skapa fler samverkansmodeller för att förhindra skolfrånvaro och arbeta aktivt mot 

psykisk ohälsa 
● Öka antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa 

 

Tillgång till bostad 
Moderaternas förslag 

● Regler som i onödan försvårar, försenar och fördyrar bostadsbyggande ska tas bort 
● Skärp kontrollen över olovlig andrahandsuthyrning för att motverka trångboddhet, 

missbruk av bostad och kriminalitet 
● Kommunen ska arbeta tillsammans med stadens alla fastighetsägare för att motverka 

sociala problem 
● ”en väg in” för myndigheter, bostadssökande, bostadsbolag m fl till kommunen 

genom t ex boendesamordnare 
● All lägenhetsförmedling i kommunens fastighetsbestånd ska ske enligt reglerna. Alla 

ska vara folkbokförda där de faktiskt bor. 
● Kommunstyrelsen ska ta ansvaret för att arbetet mot hemlöshet hålls samman 
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Sammanfattning 
 

Arbetslinje och växtkraft 
Moderaternas förslag 

Lokal utbildningsplikt ska krävas för försörjningsstöd 

Öka samverkan med näringslivet för att människor med ekonomiskt bistånd, personer med 
arbetsmarknadsinsatser och i daglig verksamhet ska få in en fot på den reguljära 
arbetsmarknaden 

För att erhålla ekonomiskt bistånd ska som regel aktiv sysselsättning, eller sysselsättning 
kombinerat med studier, på heltid krävas 

 

Skolan garanten för social rörlighet 
Moderaternas förslag 

● Säkerställ att barn får tillräckliga språkkunskaper i förskoleklass för att vara förberedd 
för grundskolan 

● Prioritera språkutvecklande arbete i skolan 
● Satsa på läxhjälp  
● För att tydliggöra ansvaret mellan skola och förälder behöver kunskapsfrämjande 

insatser genomföras 
● Skapa fler samverkansmodeller för att förhindra skolfrånvaro och arbeta aktivt mot 

psykisk ohälsa 
● Öka antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa 

 

Tillgång till bostad 
Moderaternas förslag 

● Regler som i onödan försvårar, försenar och fördyrar bostadsbyggande ska tas bort 
● Skärp kontrollen över olovlig andrahandsuthyrning för att motverka trångboddhet, 

missbruk av bostad och kriminalitet 
● Kommunen ska arbeta tillsammans med stadens alla fastighetsägare för att motverka 

sociala problem 
● ”en väg in” för myndigheter, bostadssökande, bostadsbolag m fl till kommunen 

genom t ex boendesamordnare 
● All lägenhetsförmedling i kommunens fastighetsbestånd ska ske enligt reglerna. Alla 

ska vara folkbokförda där de faktiskt bor. 
● Kommunstyrelsen ska ta ansvaret för att arbetet mot hemlöshet hålls samman 
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Tryggare miljöer i hela kommunen  
Moderaternas förslag  

● Sätt upp trygghetskameror på fler otrygga platser  
● Arbeta mer aktivt med att stärka gatubelysning, renhållning och skötsel för att öka den 

upplevda tryggheten  
● Gör det möjligt att använda ordningsvakter i Borås centrala delar  
● Kommunen ska i samverkan med regionen stärka boråsarnas trygghet i 

kollektivtrafiken 
● Möjligheten att använda trygghetsvärdar i kollektivtrafiken och stadens 

bostadsområden ska användas 
● Prioritera arbetet mot nedskräpning och klotter. Allt klotter ska vara sanerat inom 24 

timmar 
● Socialtjänsten ska utveckla samarbete med näringslivet i centrala Borås 
● Socialtjänstens fältgrupps arbete med tidiga och förebyggande insatser ska utvecklas 

och stärkas 
  

Stärkt socialtjänst 
Moderaternas förslag 

● Inför en socialtjänstgaranti där vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar efter att 
minderårig gripits för brott                     

● När minderårig gripits för brott, omhändertas enligt lagen för berusning eller 
orosanmälan inkommit ska socialtjänsten alltid påbörja en utredning 

● Socialtjänsten ska ha en tjänst kopplad till polishuset 
● Stöd online ska erbjudas 

 

Arbete mot droger och missbruk 
Moderaternas förslag  

● Kommunens öppna ungdomsverksamhet ska arbeta förebyggande 
● Stärk de tidiga insatserna mot alkohol och droger i samverkan med föreningsliv och 

civilsamhälle 
● Arbeta aktivt med lågtröskelverksamhet 
● Stärk samverkan med sjukvården  
● Stärk samverkan mellan socialtjänst och skola, både på verksamhetsnivå och politisk 

nivå 
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Arbete mot våld i nära relationer 
Moderaternas förslag 

● Personer i åldrarna 16-18 år ska omfattas av stödet till de som varit utsatta för 
relationsvåld  

● Resurser till Utväg och kvinnojourerna ska säkerställas 
● Personal i kontakt med äldre ska ha rätt verktyg för att kunna upptäcka och agera när 

äldre utsätts för våld 
 

En tillgänglig stad 
Moderaternas förslag  

● Ta hänsyn till likabehandlingsprincipen vid handläggning av LSS-insatser 
● Öka tillgängligheten i den offentliga miljön och vid kommunens fastigheter 
● Kommunal information ska finnas på lätt svenska och det ska finnas tillgång till talsyntes 
● Alla som arbetar inom Borås stad ska ha kunskap om olika funktionsnedsättningar för att 

kunna ge service till alla boråsare 
● Arbeta för att för att få fler personer med funktionshinder i långvarig sysselsättning 

och anställning på den reguljära arbetsmarknaden  
 

En öppen och tolerant och stad – Borås behöver mer kärlek, inte mindre 
Moderaternas förslag  

● Borås ska arbeta aktivt för att stärka jämställdheten mellan män och kvinnor  
● Försörjningsstöd ska betalas ut jämställt 
● Öka medvetandet i alla kommunens verksamheter så att staden kan bemöta alla 

människor på rätt sätt oavsett ålder, kön och sexuell läggning 
● Kommunens anställda ska ha en grundläggande HBTQ-kompetens 
● Kommunen ska verka för att föreningslivet får en roll i arbetet att förbättra unga 

HBTQ-personers upplevelser och välmående 
 
 
Bekämpa hederskultur 
Moderaternas förslag 

● Kartlägg omfattningen av hedersförtryck 
● En åtgärdsplan mot hedersförtryck ska tas fram 
● Kommunanställda som i sitt arbete möter personer som kan vara utsatta för 

hedersförtryck ska erbjudas utbildning  
● Prioritera utbildning om hedersförtryck riktad till personal som möter barn och unga 
●  När elever inte återkommer till undervisning efter skollov ska anmälan göras till 

socialtjänst och respektive ansvarig nämnd  
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Arbete mot våld i nära relationer 
Moderaternas förslag 

● Personer i åldrarna 16-18 år ska omfattas av stödet till de som varit utsatta för 
relationsvåld  

● Resurser till Utväg och kvinnojourerna ska säkerställas 
● Personal i kontakt med äldre ska ha rätt verktyg för att kunna upptäcka och agera när 

äldre utsätts för våld 
 

En tillgänglig stad 
Moderaternas förslag  

● Ta hänsyn till likabehandlingsprincipen vid handläggning av LSS-insatser 
● Öka tillgängligheten i den offentliga miljön och vid kommunens fastigheter 
● Kommunal information ska finnas på lätt svenska och det ska finnas tillgång till talsyntes 
● Alla som arbetar inom Borås stad ska ha kunskap om olika funktionsnedsättningar för att 

kunna ge service till alla boråsare 
● Arbeta för att för att få fler personer med funktionshinder i långvarig sysselsättning 

och anställning på den reguljära arbetsmarknaden  
 

En öppen och tolerant och stad – Borås behöver mer kärlek, inte mindre 
Moderaternas förslag  

● Borås ska arbeta aktivt för att stärka jämställdheten mellan män och kvinnor  
● Försörjningsstöd ska betalas ut jämställt 
● Öka medvetandet i alla kommunens verksamheter så att staden kan bemöta alla 

människor på rätt sätt oavsett ålder, kön och sexuell läggning 
● Kommunens anställda ska ha en grundläggande HBTQ-kompetens 
● Kommunen ska verka för att föreningslivet får en roll i arbetet att förbättra unga 

HBTQ-personers upplevelser och välmående 
 
 
Bekämpa hederskultur 
Moderaternas förslag 

● Kartlägg omfattningen av hedersförtryck 
● En åtgärdsplan mot hedersförtryck ska tas fram 
● Kommunanställda som i sitt arbete möter personer som kan vara utsatta för 

hedersförtryck ska erbjudas utbildning  
● Prioritera utbildning om hedersförtryck riktad till personal som möter barn och unga 
●  När elever inte återkommer till undervisning efter skollov ska anmälan göras till 

socialtjänst och respektive ansvarig nämnd  
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Motverka prostitution och trafficking 
Moderaternas förslag 

● Utveckla en stödverksamhet för prostituerade  
 

Stärk stadens arbete mot våldsbejakande extremism 
Moderaternas förslag 

● Informationsinsatser mot våldsbejakande extremism ska genomföras på skolor, inom 
öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdar) och andra mötesplatser för ungdomar.  

● Staden ska föra dialog med församlingar och föreningar för att tillsammans arbeta för 
att motverka våldsbejakande extremism 

 

Mötesplatsernas roll 
Moderaternas förslag 

● Utveckla stadens mötesplatser och deras roll i att skapa sammanhållning och livskraft 
● Öka samverkan med kultur-/föreningsliv och det civila samhället genom t ex IOP 
● Uppmuntra frivilliga insatser och utveckla samarbetet med ideella organisationer som 

besöker äldre och personer med funktionshinder för att bryta ofrivillig ensamhet 
● Utveckla det familjecentrerade arbetssättet till att omfatta även barn och unga i 

åldrarna 13-18 år 
● Värna bibliotekens roll som mötesplats och utveckla bibliotek med olika profil 
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Sammanfattning 
Sverige har en åldrande befolkning. Under en kommande 10 års period beräknas antalet som är 
80 år och äldre öka från 530 000 personer till 808 000 personer. Utmaningen återspeglas även i 
Borås. Befolkningsprognosen som sträcker sig fram till 2030 visar att antalet personer 80 år 
och äldre i Borås Stad kommer att öka med 39 procent. 
   Vård- och äldrenämndens (VÄN) antaganden om andelen 70 år och äldre som har hemtjänst, 
indikerar att den demografiska utvecklingen kommer innebära att antalet hemtjänsttagare ökar 
med drygt 11 procent till år 2030, vilket skulle innebära 215 ytterligare hemtjänsttagare.  
 
För att klara av morgondagens omsorgsbehov, behöver våra anställda ges förutsättningar för 
ett friskt och långt arbetsliv. Borås Stad behöver lyckas behålla medarbetarna som redan idag 
arbetar inom äldreomsorgen. Kurvan över framtida pensionsavgångar och sjukfrånvaro 
indikerar att vi kommer ha stora utmaningar med att enbart behålla den personalstyrka vi har 
idag. Pensionsavgångarna de kommande tio åren förväntas omfatta drygt varje fjärde idag 
anställd undersköterska inom vård- och äldreförvaltningen. 
 
För att klara av de utmaningar som vi redogör för i rapporten och ge de anställda inom 
äldreomsorgen bättre förutsättningar vill vi ge stadsdirektören i uppdrag, inom ramen för KAL-
gruppen för äldreomsorgen, att ta fram en handlingsplan inom områdena, lönebildning, 
arbetsvillkor och kompetens- och personalförsörjning.  
 
Samtidigt som de ekonomiska utsikterna för Sveriges kommuner ser dystra ut, står Borås inför 
stora investeringar i skola, social omsorg och infrastruktur. För att klara den demografiska 
utvecklingen krävs även stora investeringar i äldreomsorgen. Kommunen planerar att fram till 
år 2030 investera cirka 360-380 miljoner kronor i två nya vård- och omsorgsboenden.  
 
Ett ökat behov av hemtjänst och fler boendeplatser kommer kräva fler anställda. VÄN anger i 
sitt antagande att de kommer behöva rekrytera åtminstone 225 nya medarbetare till 
hemtjänsten och äldreboenden, den siffran omfattar vare sig naturliga- eller pensionsavgångar, 
inte heller sjukfrånvaro.  
   Trots VÄNs uppskattningar om behov av 180 nya äldreboendeplatser och 225 ytterligare 
medarbetare, ser Kristdemokraterna Borås en uppenbar risk att kommunen siktar för lågt och 
att utmaningen för att klara äldreomsorgen år 2030 är än större. 
 
Kristdemokraterna Borås varnar för att Borås Stad, även med gällande planering, riskerar att år 
2030 sakna åtminstone 100 platser på Vård- och omsorgsboenden, ett hundratal 
trygghetsbostäder, 50-talet korttidsplatser och 150 anställda i äldreomsorgen.  
 
Det här är verkliga och svåra utmaningar som vi med den här rapporten hoppas föra högt upp 
på den politiska dagordningen. Vår förhoppning är att vara en konstruktiv röst som kan bidra till 
att undvika den äldreomsorgskris som Borås Stad riskerar att försättas i. 

 

Niklas Arvidsson  Hans Gustavsson  Ingela Hallgren 

Kommunalråd   1:e vice ordf VÄN   Ersättare VÄN 
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Sammanfattning 
Sverige har en åldrande befolkning. Under en kommande 10 års period beräknas antalet som är 
80 år och äldre öka från 530 000 personer till 808 000 personer. Utmaningen återspeglas även i 
Borås. Befolkningsprognosen som sträcker sig fram till 2030 visar att antalet personer 80 år 
och äldre i Borås Stad kommer att öka med 39 procent. 
   Vård- och äldrenämndens (VÄN) antaganden om andelen 70 år och äldre som har hemtjänst, 
indikerar att den demografiska utvecklingen kommer innebära att antalet hemtjänsttagare ökar 
med drygt 11 procent till år 2030, vilket skulle innebära 215 ytterligare hemtjänsttagare.  
 
För att klara av morgondagens omsorgsbehov, behöver våra anställda ges förutsättningar för 
ett friskt och långt arbetsliv. Borås Stad behöver lyckas behålla medarbetarna som redan idag 
arbetar inom äldreomsorgen. Kurvan över framtida pensionsavgångar och sjukfrånvaro 
indikerar att vi kommer ha stora utmaningar med att enbart behålla den personalstyrka vi har 
idag. Pensionsavgångarna de kommande tio åren förväntas omfatta drygt varje fjärde idag 
anställd undersköterska inom vård- och äldreförvaltningen. 
 
För att klara av de utmaningar som vi redogör för i rapporten och ge de anställda inom 
äldreomsorgen bättre förutsättningar vill vi ge stadsdirektören i uppdrag, inom ramen för KAL-
gruppen för äldreomsorgen, att ta fram en handlingsplan inom områdena, lönebildning, 
arbetsvillkor och kompetens- och personalförsörjning.  
 
Samtidigt som de ekonomiska utsikterna för Sveriges kommuner ser dystra ut, står Borås inför 
stora investeringar i skola, social omsorg och infrastruktur. För att klara den demografiska 
utvecklingen krävs även stora investeringar i äldreomsorgen. Kommunen planerar att fram till 
år 2030 investera cirka 360-380 miljoner kronor i två nya vård- och omsorgsboenden.  
 
Ett ökat behov av hemtjänst och fler boendeplatser kommer kräva fler anställda. VÄN anger i 
sitt antagande att de kommer behöva rekrytera åtminstone 225 nya medarbetare till 
hemtjänsten och äldreboenden, den siffran omfattar vare sig naturliga- eller pensionsavgångar, 
inte heller sjukfrånvaro.  
   Trots VÄNs uppskattningar om behov av 180 nya äldreboendeplatser och 225 ytterligare 
medarbetare, ser Kristdemokraterna Borås en uppenbar risk att kommunen siktar för lågt och 
att utmaningen för att klara äldreomsorgen år 2030 är än större. 
 
Kristdemokraterna Borås varnar för att Borås Stad, även med gällande planering, riskerar att år 
2030 sakna åtminstone 100 platser på Vård- och omsorgsboenden, ett hundratal 
trygghetsbostäder, 50-talet korttidsplatser och 150 anställda i äldreomsorgen.  
 
Det här är verkliga och svåra utmaningar som vi med den här rapporten hoppas föra högt upp 
på den politiska dagordningen. Vår förhoppning är att vara en konstruktiv röst som kan bidra till 
att undvika den äldreomsorgskris som Borås Stad riskerar att försättas i. 

 

Niklas Arvidsson  Hans Gustavsson  Ingela Hallgren 

Kommunalråd   1:e vice ordf VÄN   Ersättare VÄN 
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KKrriissttddeemmookkrraatteerrnnaa  BBoorrååss  fföörrssllaagg  
  

Övergripande förslag 
- Tillsätt en äldreomsorgskommission i Borås. Kommissionen ska utifrån de 

utmaningar som den demografiska utvecklingen medför, ta fram en åtgärdsplan 
med bred förankring bland de politiska partierna. Kommissionen bör bestå av 
representanter för samtliga partier, berörda nämnder och förvaltningar, samt 
representanter för fackliga organisationer.  

Behålla och rekrytera personal 
- Ta bort minuthetsen inom äldreomsorgen. 
- Stadsdirektören får i uppdrag att inom ramen för ”KAL-gruppen” för 

äldreomsorgen, ta fram en handlingsplan med förslag till förbättringar inom tre 
områden, lönebildning, arbetsvillkor, kompetens- och personalförsörjning.  

- Inför tillitsbaserad styrning. 
- Genomför enkätundersökningar riktade till skolungdomar inom högstadiet och 

gymnasiet. Målsättningen ska vara att fördjupa kunskaperna om hur vi kan stärka 
attraktiviteten för yrken inom vård- och omsorg. 

- Fortsatt genomföra exit-samtal med personal som lämnar anställning inom vård- 
och äldreförvaltningen. 

- Rekrytera personal utomlands – Borås Stad har genomfört rekrytering av finsk 
vårdpersonal för sommarjobb. Vi ser det som ett positivt initiativ. Men vi tycker att 
idén kan vidgas att inte bara gälla sommartid och inte nödvändigtvis begränsas till 
Finland. Det bör i huvudsak nyttjas för att rekrytera kompetenser till äldreomsorgen 
som är svårrekryterade. Rekryteringarna förutsätter språkundervisning, möjlighet att 
gå vid sidan av befintlig personal och språkkrav för anställning. 

- Bered möjlighet för vård- och äldreförvaltningen att erbjuda ålderspensionärer 
tillhörande svårrekryterade yrkesgrupper full lön med sänkt sysselsättningsgrad för 
att stimulera att fler arbetar kvar även efter uppnådd pensionsålder.  

- Inför skärpt språkkrav för anställning inom äldreomsorgen, i enlighet med 
Kristdemokraterna och Moderaternas lagda förslag. 

 
Fler äldreboendeplatser 
-  Planera för byggandet av tre vård- och omsorgsboenden under perioden, alternativt 

att ytterligare platser tillförs på befintliga boenden i serviceorterna. Vi ser gärna att 
ett av boendena är en demensby enligt Kristdemokraterna och Moderaternas lagda 
förslag. 

- Bygg ett nytt korttidsboende eller bygg ut korttidsplatser på vård- och 
omsorgsboendena i serviceorterna. 
 

- De kommande 10 åren krävs tydlig prioritering i kommunens investeringsbudget. 
 

- Gemenskapsboende - Inrätta en form av biståndsbedömt trygghetsboende.   
Boendet ska innehålla lägenheter, gemenskapsytor och ha en aktivitetssamordnare. 
Boendet bör samlokaliseras med mötesplats, restaurang och en hemtjänstenhet. 
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KKrriissttddeemmookkrraatteerrnnaa  BBoorrååss  fföörrssllaagg  
  

Övergripande förslag 
- Tillsätt en äldreomsorgskommission i Borås. Kommissionen ska utifrån de 

utmaningar som den demografiska utvecklingen medför, ta fram en åtgärdsplan 
med bred förankring bland de politiska partierna. Kommissionen bör bestå av 
representanter för samtliga partier, berörda nämnder och förvaltningar, samt 
representanter för fackliga organisationer.  

Behålla och rekrytera personal 
- Ta bort minuthetsen inom äldreomsorgen. 
- Stadsdirektören får i uppdrag att inom ramen för ”KAL-gruppen” för 

äldreomsorgen, ta fram en handlingsplan med förslag till förbättringar inom tre 
områden, lönebildning, arbetsvillkor, kompetens- och personalförsörjning.  

- Inför tillitsbaserad styrning. 
- Genomför enkätundersökningar riktade till skolungdomar inom högstadiet och 

gymnasiet. Målsättningen ska vara att fördjupa kunskaperna om hur vi kan stärka 
attraktiviteten för yrken inom vård- och omsorg. 

- Fortsatt genomföra exit-samtal med personal som lämnar anställning inom vård- 
och äldreförvaltningen. 

- Rekrytera personal utomlands – Borås Stad har genomfört rekrytering av finsk 
vårdpersonal för sommarjobb. Vi ser det som ett positivt initiativ. Men vi tycker att 
idén kan vidgas att inte bara gälla sommartid och inte nödvändigtvis begränsas till 
Finland. Det bör i huvudsak nyttjas för att rekrytera kompetenser till äldreomsorgen 
som är svårrekryterade. Rekryteringarna förutsätter språkundervisning, möjlighet att 
gå vid sidan av befintlig personal och språkkrav för anställning. 

- Bered möjlighet för vård- och äldreförvaltningen att erbjuda ålderspensionärer 
tillhörande svårrekryterade yrkesgrupper full lön med sänkt sysselsättningsgrad för 
att stimulera att fler arbetar kvar även efter uppnådd pensionsålder.  

- Inför skärpt språkkrav för anställning inom äldreomsorgen, i enlighet med 
Kristdemokraterna och Moderaternas lagda förslag. 

 
Fler äldreboendeplatser 
-  Planera för byggandet av tre vård- och omsorgsboenden under perioden, alternativt 

att ytterligare platser tillförs på befintliga boenden i serviceorterna. Vi ser gärna att 
ett av boendena är en demensby enligt Kristdemokraterna och Moderaternas lagda 
förslag. 

- Bygg ett nytt korttidsboende eller bygg ut korttidsplatser på vård- och 
omsorgsboendena i serviceorterna. 
 

- De kommande 10 åren krävs tydlig prioritering i kommunens investeringsbudget. 
 

- Gemenskapsboende - Inrätta en form av biståndsbedömt trygghetsboende.   
Boendet ska innehålla lägenheter, gemenskapsytor och ha en aktivitetssamordnare. 
Boendet bör samlokaliseras med mötesplats, restaurang och en hemtjänstenhet. 
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Ofrivillig ensamhet 
- Strategi mot ofrivillig ensamhet – För att få till ett koordinerat och målinriktat 

arbete mot ofrivillig ensamhet – menar vi att det finns skäl att ta fram en 
övergripande strategi för arbetet. 
 

- Ensamhetssamtal – Boråsare över 80 år boendes i ensamhushåll, som inte har 
beviljad insats, ska erbjudas hembesök av kommunen för ett samtal om 
livssituationen och om de sociala nätverk och aktiviteter som kommunen och 
civilsamhället kan erbjuda. Samtalet skulle också vara ett sätt att tidiga upptäcka 
sociala behov hos den äldre. 

 
- Måltid i god gemenskap - Det behöver göras mer för att förbättra 

måltidsupplevelsen för våra äldre. Vi vill att måltidens sociala betydelse och vikten 
av måltidssällskap läggs till i Borås Stad värdighetsgarantier.  

 
 

Fler trygghetsbostäder 

- Samhällsbyggnadsnämnden avsätter utrymme i den verksamhetsplan som styr vilka 
detaljplaner som ska prioriteras under kommande år, för att kunna hantera 
inkommande förfrågningar om detaljplaner med tilltänkta trygghetsbostäder. 

- Del av tjänst som aktivitetssamordnare, anställd vid kommunen, bör även erbjudas 
vid mindre boendeenheter. Förslagsvis så att kommunen bekostar en 50 procentig 
tjänst för boenden med minst 15 lägenheter och upp till 29 lägenheter. 
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RRaappppoorrtt  --  EEnn  ssttuunnddaannddee  äällddrreeoommssoorrggsskkrriiss??  
  

1. Demografi 
  
Sverige har en åldrande befolkning. Den procentuella ökningen per åldersgrupp, beräknas 
vara som störst för gruppen 80 år och äldre.  I Sverige väntas gruppen 80 år och äldre öka 
från 530 000 personer till 808 000 personer år 2030. Utmaningen återspeglas även i Borås. 
De kommande 10 åren beräknas åldersgruppen 70 år och äldre öka med över 2 000 
personer. Befolkningsprognosen som sträcker sig fram till 2030 (graf 1) visar att antalet 
personer 80 år och äldre i Borås antas öka med 39 procent. Åldersgruppen 90 år och äldre 
beräknas i Vård- och äldrenämndens behovsprognos öka med 55 procent till år 2035. 
 
Den demografiska utvecklingen ställer krav på äldreomsorgen i Sverige såväl som i Borås.  
 
Tabell 1 – Stadsledningskansliet prognos till 2024 (med basår 2019) 

 
 
Graf 1 – Västra Götalandsregionen prognos procentuell förändring per åldersgrupp 
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2. Pensionsavgångar, sjukfrånvaro och behålla personal 
  

För att kunna klara av den förändrande demografin och ett ökat omsorgsbehov så behöver 
Borås Stad skapa förutsättningar för ett hållbart och friskt arbetsliv för anställda inom 
äldreomsorgen. Det är nödvändigt för att lyckas behålla de anställda vi redan har. Att 
minska sjukfrånvaro är en viktig pusselbit. Men det handlar också om att stärka 
attraktiviteten hos arbeten inom äldreomsorgen, något som även är en förutsättning för att 
klara av nyrekryteringen. 
 
Hösten 2016 fick stadsdirektören i uppdrag att redovisa en handlingsplan med förslag till 
förbättringar inom förskola, grundskola och gymnasium. Planen skulle innehålla förslag 
inom tre områden, lönebildning, arbetsvillkor, kompetens- och personalförsörjning. 
Arbetsgruppen benämndes ”KAL-gruppen”. Gruppen bestod förutom av stadsdirektören, 
förvaltningschefer, facket, personal- och förhandlingschef även av en organisationsutredare. 
Motsvarande grupp formerades även för äldreomsorgen. Utifrån de utmaningar som vi 
redogör för i rapporten, samt för att ge de anställda inom äldreomsorgen bättre 
förutsättningar att utföra sina arbeten, föreslår vi att stadsdirektören ges i uppdrag att inom 
ramen för KAL-gruppen, ta fram en handlingsplan för äldreomsorgen inom områdena, 
lönebildning, arbetsvillkor och kompetens- och personalförsörjning. 
 
Ett viktigt steg för att stärka attraktiviteten i äldreomsorgens yrken är införandet av 
tillitsbaserad styrning. Vi är övertygade om att stärkt handlingsutrymme, ökad frihet och 
eget ansvar för medarbetaren kommer höja kvalitén på omsorgen. 
 
Borås Stad kommer inte bara behöva rekrytera nya medarbetare för att klara av den 
demografiska utvecklingen, utan även för att hantera personalförsörjningen på redan 
befintliga tjänster. Äldreomsorgen brottas med den höga sjukfrånvaron och det stora antal 
pensionsavgångar som väntas de kommande 10 åren. 
 
Tabell 1 – Nu anställda som uppnår ålder om 65 respektive 67 under perioden 2020 - 2030 

 
 
Tabell 2 – Andel som gått i pension de tre gångna kalenderåren 

 
 
Borås Stad behöver hitta nya incitament för att medarbetare ska arbeta kvar även efter att 
ha nått ålderspension. Idag erbjuds ett lönetillägg för medarbetare som är 65 år och äldre 
och har svårrekryterade tjänster. Lönen och tillägget utgår efter sysselsättningsgrad. Enbart 
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en handfull sjuksköterskor inom vård- och äldreförvaltningen nyttjar den möjligheten, varav 
enbart en på en tillsvidareanställning. För att stimulera fler att fortsätta arbeta efter att ha 
uppnått pensionsålder, vill vi att svårrekryterade grupper ska kunna erbjudas full lön med 
sänkt sysselsättningsgrad.  
 
Tabell 3 – Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid inom vård- och äldreförvaltningen 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 10,6 10,0 7,5 9,9 

 
En viktig beståndsdel för att minska sjukfrånvaron är att komma ifrån den så kallade 
”minuthetsen” inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige antog i och med Borås Stads 
budget för 2019 en hemställan om att vård- och äldrenämnden ska arbeta med 
bemanningsplaneringen för att skapa lugnare och tryggare besök hos den enskilde. Ett 
viktigt steg i arbetet är att utlokalisera bemanningsplanerarna på hemtjänstenheterna. Vi 
följer det fortsatta arbetet med att avskaffa minuthetsen. Vi ser det som ett avgörande 
arbete för att skapa förutsättningar för ett hållbart och friskt arbetsliv för de anställda. 
 
Skärpta språkkrav för anställning skulle vara ett viktigt redskap för att stärka äldreomsorgen 
i Borås. I en enkät av Kommunal, svarade närmare 73 procent av fackförbundets 
skyddsombud att språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad stress hos 
personal. Många av skyddsombuden beskriver utebliven vård och felmedicinering. Vi menar 
att ett skarpare språkkrav för nyanställning, tillsammans med språkutvecklande insatser för 
befintlig personal, är nödvändigt. 
 
Kristdemokraternas förslag: 
1. Ta bort minuthetsen inom äldreomsorgen. 
 
2. Stadsdirektören får i uppdrag att inom ramen för ”KAL-gruppen” för äldreomsorgen, ta 
fram en handlingsplan med förslag till förbättringar inom tre områden, lönebildning, 
arbetsvillkor, kompetens- och personalförsörjning.  
 
3. Inför tillitsbaserad styrning. 
 
4. Fortsatt genomföra exit-samtal med personal som lämnar anställning inom vård- och 
äldreförvaltningen. 
 
5. Bered möjlighet för vård- och äldreförvaltningen att erbjuda ålderspensionärer 
tillhörande svårrekryterade yrkesgrupper full lön med sänkt sysselsättningsgrad för att 
stimulera att fler arbetar kvar även efter uppnådd pensionsålder.  
 
6. Inför skärpt språkkrav för anställning inom äldreomsorgen, i enlighet med 
Kristdemokraterna och Moderaternas lagda förslag. 
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3. Ofrivillig ensamhet 
  
Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem i Sverige som inte bara är smärtsamt för den 
enskilde, utan även får konsekvenser för äldreomsorgen. 
 
Statistisk från SCB visar att 13 procent av svenskarna inte har någon nära vän som de kan 
prata med om vad som helst. 300 000 svenskar bedöms vara socialt isolerade. Var tredje 
person 65 år och äldre är ensamboende. Var sjätte person i åldern 75-84 år och var tredje 85 
år och äldre har känt sig ensamma de senaste två veckorna.  
 
En undersökning av Socialstyrelsen som vänder sig till äldre som har hemtjänst eller bor på 
särskilt boende visar att över hälften av de svarande besväras av ensamhet. 
 
Ensamheten är ett samhällsproblem, då den ökar risken för kärlkramp, hjärtinfarkt och 
stroke. Den ofrivilliga ensamheten är förenad med lidande för den enskilde och innebär 
stora kostnader för samhället. 
 
Kristdemokraternas förslag: 
 
1. Strategi mot ofrivillig ensamhet – För att få till ett koordinerat och målinriktat arbete mot 
ofrivillig ensamhet – menar vi att det finns skäl att ta fram en övergripande strategi för 
arbetet. 
 
2. Ensamhetssamtal – Boråsare över 80 år boendes i ensamhushåll, som inte har beviljad 
insats, ska erbjudas hembesök av kommunen för ett samtal om livssituationen och om de 
sociala nätverk och aktiviteter som kommunen och civilsamhället kan erbjuda. Samtalet 
skulle också vara ett sätt att tidiga upptäcka sociala behov hos den äldre. 
 
3. Måltid i god gemenskap - Det behöver göras mer för att förbättra måltidsupplevelsen för 
våra äldre. Vi vill att måltidens sociala betydelse och vikten av måltidssällskap läggs till i 
Borås Stad värdighetsgarantier.  
 

4. Ökat hemtjänstbehov 
  
Baserat på hur stor andel av befolkningen som har hemtjänstinsatser idag, kan man även 
göra en uppskattning av framtida hemtjänstbehov för de över 65 år. I mars 2020 hade Borås 
drygt 2 000 hemtjänsttagare. Om samma andel av befolkningen år 2030 behöver hemtjänst 
så ökar antalet hemtjänsttagare med 215 personer, eller drygt 10,75 procent.  
 
För att få en uppskattning av hur många ytterligare tjänster som behöver nyrekryteras till år 
2030 behöver man göra ett antagande om hur omfattande insatser den ökande andelen 
äldre kommer ha. I de bedömningar som Vård- och äldreförvaltningen har, utgår man ifrån 
att de tillkommande 215 hemtjänsttagarnas behov av hemtjänst i timmar är samma som för 
nuvarande hemtjänsttagare. 
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5. Behov av nya platser på vård- och omsorgsboende 
  
Borås har 874 stycken platser på Vård- och omsorgsboende. 155 av platserna tillhandahålls 
av den privata vårdaktören Attendo, som driver boendena på Kvibergsgatan (Byttorps 
Klint) och Kapplandsgatan. Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende har de senaste 
åren varit hög, för 2019 var den 95,9 procent. 
 
I Vård- och äldrenämndens lokalbehovsplan för åren 2021-2024 beskriver nämnden sitt 
lokalbehov under delar av den kommande tioårsperioden. 
 
Nämnden anger behov av upprustning och renovering av Dalhem, Alnen, Skogslid, 
Sanderöd, Svärdfästet, Bodaklint, Ängsjöparken och Agamemnon. 
 
Boendet på Klintesväng 4-8 (Sjöboklint), med 60 boendeplatser, pekas samtidigt ut som 
icke ändamålsenligt. I behovsplanen anges att det bör planeras för att avveckla 
verksamheten på Klintesväng, om ett nytt vård- och omsorgsboende byggs. 
 
Ruta 1 – Urval av Vård- och äldrenämndens lokalbehov, lokalbehovsplan 2021-2024 

Objekt Förändrat behov 
Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Nytt äldreboende, 
Kristinegränd 

Nybyggnation     

Nytt äldreboende Nybyggnation/förhyrning     

Klintesväng 4-8 1. Ersättningslokaler      
/Sjöboklint 2. Renovering / 

upprustning / underhåll 
X    

 
Nämnden anger behov av två nya vård- och omsorgsboenden. Det boende som ligger 
närmast i planeringen, “Kristinegränd”, beräknas vara redo för inflyttning i december 2024. 
Boendet beräknas tillföra 90 äldreboendeplatser. 
 
Det senare av de två önskade nya äldreboendena planeras vara färdigt för inflyttning i 
december 2028. Hur många platser boendet beräknas inrymma är ej specificerat. Men ett 
rimligt antagande är att 90 platser anses vara optimalt, även för det vård- och 
omsorgsboendet. 
 
Vård- och äldreförvaltningen anger i den behovsprognos för år 2020-2030 som nämnden 
tog del av vid nämndssammanträdet den 16 juni 2020, att Borås kommer behöva 1068 
platser på vård- och omsorgsboenden år 2030. Förvaltningen har beräknat platsbehovet 
med hänsyn till befolkningsutveckling, behov av vård- och omsorgsboende i olika 
åldersgrupper samt faktisk beläggningsgrad år 2019. Prognosen bygger också på ett 
antagande om att behovet av plats på vård- och omsorgsboende minskar med 0,5 % till 
följd av ökad medellivslängd samt utvecklingen av äldres hälsa, medicinsk och teknisk 
utrustning, samt tillgång till trygghetsbostäder. 
 
Trots antagandet i behovsprognosen om att behovet av plats på vård- och omsorgsboende 
kommer minska, kan vi konstatera att den åldersgrupp som kommer växa mest 
andelsmässigt de kommande är, är gruppen 80 år och äldre. Idag har åtta procent av alla de 
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5. Behov av nya platser på vård- och omsorgsboende 
  
Borås har 874 stycken platser på Vård- och omsorgsboende. 155 av platserna tillhandahålls 
av den privata vårdaktören Attendo, som driver boendena på Kvibergsgatan (Byttorps 
Klint) och Kapplandsgatan. Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende har de senaste 
åren varit hög, för 2019 var den 95,9 procent. 
 
I Vård- och äldrenämndens lokalbehovsplan för åren 2021-2024 beskriver nämnden sitt 
lokalbehov under delar av den kommande tioårsperioden. 
 
Nämnden anger behov av upprustning och renovering av Dalhem, Alnen, Skogslid, 
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Nämnden anger behov av två nya vård- och omsorgsboenden. Det boende som ligger 
närmast i planeringen, “Kristinegränd”, beräknas vara redo för inflyttning i december 2024. 
Boendet beräknas tillföra 90 äldreboendeplatser. 
 
Det senare av de två önskade nya äldreboendena planeras vara färdigt för inflyttning i 
december 2028. Hur många platser boendet beräknas inrymma är ej specificerat. Men ett 
rimligt antagande är att 90 platser anses vara optimalt, även för det vård- och 
omsorgsboendet. 
 
Vård- och äldreförvaltningen anger i den behovsprognos för år 2020-2030 som nämnden 
tog del av vid nämndssammanträdet den 16 juni 2020, att Borås kommer behöva 1068 
platser på vård- och omsorgsboenden år 2030. Förvaltningen har beräknat platsbehovet 
med hänsyn till befolkningsutveckling, behov av vård- och omsorgsboende i olika 
åldersgrupper samt faktisk beläggningsgrad år 2019. Prognosen bygger också på ett 
antagande om att behovet av plats på vård- och omsorgsboende minskar med 0,5 % till 
följd av ökad medellivslängd samt utvecklingen av äldres hälsa, medicinsk och teknisk 
utrustning, samt tillgång till trygghetsbostäder. 
 
Trots antagandet i behovsprognosen om att behovet av plats på vård- och omsorgsboende 
kommer minska, kan vi konstatera att den åldersgrupp som kommer växa mest 
andelsmässigt de kommande är, är gruppen 80 år och äldre. Idag har åtta procent av alla de 
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som är över 65 år eller äldre och nästan 50 procent av alla som är 90 år eller äldre en 
demenssjukdom. Socialstyrelsen menar i en rapport om vård och omsorg vid 
demenssjukdom, att antalet personer med demenssjukdom kommer öka kraftigt efter år 
2020, i takt med att antalet som är 80 år eller äldre kommer öka kraftigt. Vi Kristdemokrater 
menar att antagandet om ett minskat behov av plats på vård- och omsorgsboende därför 
måste ses som just en prognos. Det behövs en beredskap för att under kommande 
tioårsperiod börja planera för ytterligare vård- och omsorgsplatser.  
 
Utgår vi från Vård- och äldreförvaltningens prognos och önskemål om byggnation, 
konstaterar vi att nettoutfall av ytterligare äldreboendeplatser under perioden till 2030, blir 
120 platser. 
 
Tabell 4 – Vård- och äldrenämndens angivna önskemål om vård- och omsorgsboenden – Så som beskrivet 
i nämndens lokalbehovsplan år 2021-2024 
Nytt äldreboende  Kristinegränd + 90 platser 

Nytt äldreboende  ej specificerat + 90 platser 

Avveckling Klintesväng (Sjöboklint) - 60 platser 

Nettotillskott av platser 2020  2030 = 120 platser 

 
För att nå vård- och äldrenämndens behovsprognos om 1 068 platser på vård- och 
omsorgsboenden år 2030, skulle förvaltningen behöva en nettoökning med drygt 200 
platser till 2030. Det målet nås inte med de planerade investeringar som förekommer i 
lokalbehovsplaneringen för nämnden. Avvecklas boendet på Klintesväng kommer 
nämnden enligt sina egna prognoser ha en platsbrist om 74 platser. 
 
Kristdemokraternas förslag:  
1. Planera för byggandet av tre vård- och omsorgsboenden under perioden, alternativt att 
ytterligare platser tillförs på befintliga boenden i serviceorterna. Vi ser gärna att ett av 
boendena är en demensby enligt Kristdemokraterna och Moderaternas lagda förslag. 
 
2. De kommande 10 åren krävs tydlig prioritering i kommunens investeringsbudget för att 
klara investeringarna i äldreomsorgen. 
 

6. Behov av nytt korttidsboende 
  

Korttidsplats är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse utanför det egna 
boendet där personen får vård och omsorg dygnet runt. Korttidsplatserna innebär en 
trygghet för den äldre som efter en sjukhusvistelse har svårt att klara sig själv hemma. Det 
är även en viktig avlastning för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet.. I Borås är 
korttidsplatserna fördelade på tre enheter. Platser som har varit fullbelagda under flera år. 
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Utgår vi från Vård- och äldreförvaltningens prognos och önskemål om byggnation, 
konstaterar vi att nettoutfall av ytterligare äldreboendeplatser under perioden till 2030, blir 
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omsorgsboenden år 2030, skulle förvaltningen behöva en nettoökning med drygt 200 
platser till 2030. Det målet nås inte med de planerade investeringar som förekommer i 
lokalbehovsplaneringen för nämnden. Avvecklas boendet på Klintesväng kommer 
nämnden enligt sina egna prognoser ha en platsbrist om 74 platser. 
 
Kristdemokraternas förslag:  
1. Planera för byggandet av tre vård- och omsorgsboenden under perioden, alternativt att 
ytterligare platser tillförs på befintliga boenden i serviceorterna. Vi ser gärna att ett av 
boendena är en demensby enligt Kristdemokraterna och Moderaternas lagda förslag. 
 
2. De kommande 10 åren krävs tydlig prioritering i kommunens investeringsbudget för att 
klara investeringarna i äldreomsorgen. 
 

6. Behov av nytt korttidsboende 
  

Korttidsplats är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse utanför det egna 
boendet där personen får vård och omsorg dygnet runt. Korttidsplatserna innebär en 
trygghet för den äldre som efter en sjukhusvistelse har svårt att klara sig själv hemma. Det 
är även en viktig avlastning för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet.. I Borås är 
korttidsplatserna fördelade på tre enheter. Platser som har varit fullbelagda under flera år. 
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Graf 1 – Totalt antal belagda korttidsplatser i % 

 
 
I vård- och äldrenämndens lokalbehovsplan pekar nämnden inte på något behov av 
ytterligare ett korttidsboende under perioden 2021-2024. Kristdemokraterna tycker att 
korttidsplatserna fyller en viktig funktion – dels för den äldre, men även för den anhörige 
som vårdar en äldre i hemmet. Platserna är redan idag fullbelagda. Det finns inget som 
antyder att behovet skulle minska till år 2030. De demografiska förändringarna, och den 
förväntade ökningen av antalet med demens, antyder tvärtemot att behovet av 
korttidsplatser sannolikt kommer öka. Vi ser ett stort behov att planera för ytterligare 
platser. 
 
Kristdemokraternas förslag:  
1. Bygg ett nytt korttidsboende eller bygg ut korttidsplatser på vård- och omsorgsboendena 
i serviceorterna. 
 

7. Trygghetsbostäder 
 

Trygghetsbostäder kommer vara ett viktigt komplement för att klara framtidens 
äldreomsorg. Väl utformade trygghetsbostäder kan bidra till att skjuta upp mer omfattande 
behov av vård och omsorg, men bidrar framförallt till ökad trygghet och säkerhet till den 
äldre. 

Borås Stad definierar ett trygghetsboende som ett antal samlade hyresbostäder där en 
person i hushållet är 70 år eller äldre. Företräde ges till personer som är 85 år eller äldre. 
Boendet har utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 

Det finns en aktivitetssamordnare som har kontakt med de boende och ansvarar för socialt 
innehåll, möjlighet till gemensamma dagliga måltider och gemensamma aktiviteter. Samt 
samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer. 

Riktlinjen i Borås Stad är att kommunen bekostar en 75 procentig tjänst som 
aktivitetssamordnare för boenden med minst 30 lägenheter och upp till 59 lägenheter. En 
100 procentig tjänst för 60 lägenheter eller fler. Ett boende med färre än 30 lägenheter 
förutsätts ligga i anslutning till en av Borås Stads befintliga mötesplatser och/eller vård- och 
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omsorgsboende så att aktiviteter kan samordnas med denna, för att kunna få rätt till en av 
kommunen anställd aktivitetssamordnare. Kommunen bekostar också delar av en 
samlingslokal i trygghetsboendet. 

Vi vill ändra i riktlinjerna, så att en ny nivå läggs till som inte utesluter mindre 
boendeenheter. En lämplig nivå skulle kunna vara att kommunen bekostar en 50 % tjänst 
för boenden med minst 15 lägenheter och upp till 29 lägenheter. 

I Borås finns det 221 lägenheter som är trygghetsbostäder. Glädjande nog är det flera 
aktörer som nu är i processen med att uppföra ytterligare trygghetsbostäder. Första spadtag 
för nya bostäder i Regementsstaden är taget. Byggstart väntas för totalt 140 nya 
trygghetsbostäder, därutöver Regementsstaden nya trygghetsbostäder tillkommer i 
Brämhult, Fristad och i Viskafors. Det är glädjande och välkomna tillskott. 

Samtidigt är efterfrågan på trygghetsbostäder stor. Köerna och söktrycket på lediga 
lägenheter, överträffar det totala antalet trygghetsbostäder. Den demografiska utvecklingen 
lär inte minska efterfrågan. Det är därför viktigt att det fortsätter byggas nya 
trygghetsbostäder i Borås. Kommunen behöver göra vad vi kan för att underlätta och 
snabba på processen. Kristdemokraterna föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden 
avsätter utrymme i den verksamhetsplan som styr vilka detaljplaner som ska prioriteras 
under kommande år, för att skyndsamt kunna hantera inkomna förfrågningar om 
detaljplaner för tilltänkta trygghetsbostäder. 

 

Kristdemokraternas förslag:  
1. Samhällsbyggnadsnämnden avsätter utrymme i den verksamhetsplan som styr vilka 
detaljplaner som ska prioriteras under kommande år, för att kunna hantera inkommande 
förfrågningar om detaljplaner med tilltänkta trygghetsbostäder. 
 
2. Del av tjänst som aktivitetssamordnare, anställd vid kommunen, bör även erbjudas vid 
mindre boendeenheter. Förslagsvis så att kommunen bekostar en 50 procentig tjänst för 
boenden med minst 15 lägenheter och upp till 29 lägenheter. 

 

8. Fler boendeformer 
  
Det är idag ett alldeles för stort steg mellan trygghetsbostäder och vård- och 
omsorgsboenden. Förutsättningen för att bli tilldelad en trygghetsbostad är att minst en i 
hushållet har fyllt 70. Vård- och omsorgsboenden har allt mer utvecklats mot en insats som 
beviljas människor i livets slutskede. 

För att minska behovet av nya vård- och omsorgsplatser och avlasta hemtjänsten, är det av 
stor vikt att nya boendeformer utvecklas. Det behövs ett mellanboende, mellan dagens 
trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. 

Vi föreslår därför en form av biståndsbedömt trygghetsboende, eller - gemenskapsboende. 
Gemenskapsboendet skulle ha utformning av trygghetsbostäder, med lägenheter 
reserverade för personer som har ett vårdbehov som understiger heldygnsvård, men som 
inte längre upplever det tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Det skulle också tjäna syftet 
att bryta den isolering som många äldre som bor kvar hemma lider av. 

Gemenskapsboende skulle ha gemensamhetsytor, som liksom trygghetsbostäderna, skulle 
ha en av kommunen anställd aktivitetssamordnare. Aktivitetssamordnaren har i uppdrag att 
skapa trygghet, aktiviteter, bidra med socialt innehåll och bygga relationer till civilsamhället.  
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omsorgsboende så att aktiviteter kan samordnas med denna, för att kunna få rätt till en av 
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Samtidigt är efterfrågan på trygghetsbostäder stor. Köerna och söktrycket på lediga 
lägenheter, överträffar det totala antalet trygghetsbostäder. Den demografiska utvecklingen 
lär inte minska efterfrågan. Det är därför viktigt att det fortsätter byggas nya 
trygghetsbostäder i Borås. Kommunen behöver göra vad vi kan för att underlätta och 
snabba på processen. Kristdemokraterna föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden 
avsätter utrymme i den verksamhetsplan som styr vilka detaljplaner som ska prioriteras 
under kommande år, för att skyndsamt kunna hantera inkomna förfrågningar om 
detaljplaner för tilltänkta trygghetsbostäder. 

 

Kristdemokraternas förslag:  
1. Samhällsbyggnadsnämnden avsätter utrymme i den verksamhetsplan som styr vilka 
detaljplaner som ska prioriteras under kommande år, för att kunna hantera inkommande 
förfrågningar om detaljplaner med tilltänkta trygghetsbostäder. 
 
2. Del av tjänst som aktivitetssamordnare, anställd vid kommunen, bör även erbjudas vid 
mindre boendeenheter. Förslagsvis så att kommunen bekostar en 50 procentig tjänst för 
boenden med minst 15 lägenheter och upp till 29 lägenheter. 

 

8. Fler boendeformer 
  
Det är idag ett alldeles för stort steg mellan trygghetsbostäder och vård- och 
omsorgsboenden. Förutsättningen för att bli tilldelad en trygghetsbostad är att minst en i 
hushållet har fyllt 70. Vård- och omsorgsboenden har allt mer utvecklats mot en insats som 
beviljas människor i livets slutskede. 

För att minska behovet av nya vård- och omsorgsplatser och avlasta hemtjänsten, är det av 
stor vikt att nya boendeformer utvecklas. Det behövs ett mellanboende, mellan dagens 
trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. 

Vi föreslår därför en form av biståndsbedömt trygghetsboende, eller - gemenskapsboende. 
Gemenskapsboendet skulle ha utformning av trygghetsbostäder, med lägenheter 
reserverade för personer som har ett vårdbehov som understiger heldygnsvård, men som 
inte längre upplever det tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Det skulle också tjäna syftet 
att bryta den isolering som många äldre som bor kvar hemma lider av. 

Gemenskapsboende skulle ha gemensamhetsytor, som liksom trygghetsbostäderna, skulle 
ha en av kommunen anställd aktivitetssamordnare. Aktivitetssamordnaren har i uppdrag att 
skapa trygghet, aktiviteter, bidra med socialt innehåll och bygga relationer till civilsamhället.  
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Boendet bör samlokaliseras med mötesplats, restaurang och hemtjänstkontor. Genom att 
samlokalisera en hemtjänstgrupps lokaler till gemenskapsboendet, skulle vi underlätta 
insatser för de boende i gemenskapsboendet. Det skulle även ge en extra trygghet för de 
boende. Beroende på hur omfattande hemtjänstinsatser de boende på har skulle 
hemtjänstgruppen kunna ha en överkapacitet för att ha bemanning på boendet. 

Vi ser att lämpliga lokaliseringar för ett första gemenskapsboende skulle kunna vara Sjöbo 
eller Viskafors. I vård- och äldrenämndens lokalbehovsplan framgår att hemtjänstgrupperna 
kommer behöva nya lokaler eller omfattande renovering av befintliga lokaler. I planen finns 
även ett utpekat behov av nya lokaler för mötesplatser i områdena. Den befintliga 
restaurangen på Sjöbo finns idag på Klintesväng, som har ett utpekat behov av nya lokaler. 

 

Kristdemokraternas förslag: 
1.  Gemenskapsboende - Inrätta en form av biståndsbedömt trygghetsboende.   Boendet ska 
innehålla lägenheter, gemenskapsytor och ha en aktivitetssamordnare. Boendet bör 
samlokaliseras med mötesplats, restaurang och en hemtjänstenhet. 
 

9. Personalbehov till år 2030 för att klara ökat behov 
  
Hemtjänsten har idag 542 tillsvidareanställda och drygt 120 visstidsanställda 
undersköterskor och vårdbiträden. Skulle antalet hemtjänsttimmar per brukare år 2030 följa 
dagens volym (antal hemtjänsttimmar per hemtjänsttagare) så skulle det behövs 72 stycken 
ytterligare tillsvidare- och visstidsanställda inom hemtjänsten till år 2030. Enligt en 
uppskattning av förvaltningen skulle behovet av ytterligare legitimerad personal vara drygt 
12 stycken (8-10 sjuksköterskor, 2 arbetsterapeuter och 2 fysioterapeuter).  
Idag har kommunens vård- och omsorgsboenden, exklusive de boenden som drivs av 
Attendo, en baspersonal på drygt 800 medarbetare. I totalsiffran ingår baspersonal 
(vårdbiträden/undersköterskor) för dagtid, kvällstid och natt, samt enhetschefer och 
administrativ personal såsom samordnare. Utöver dessa personalkategorier tillkommer 
legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter) 
Bemanningstalet för baspersonal (undersköterskor och vårdbiträden) är idag i genomsnitt 
0,6 årsarbetare per boendeplats dagtid. För att täcka verksamheten hela dygnet, klara 
schemaläggning och arbetstidsvillkor behövs fler. I princip krävs det 1 medarbetare per 
boendeplats. I ett framtidsscenario med två tillkommande äldreboenden skulle ytterligare 
190-200 baspersonal behövas, därutöver tillkommer 12 stycken legitimerad personal 
(arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt sjuksköterskor) och personal för kost, lokalvård, 
vaktmästeri, administration och ledning. 
Om planerna i nämndens lokalbehovsplan blir verklighet, och boendet på Klintesväng 
(Sjöboklint) avvecklas, innebär det att förvaltningen behöver rekrytera ungefär 130-140 
ytterligare vårdbiträden och undersköterskor. 
Kristdemokraterna bedömer att behovet sannolikt fordrar att ytterligare ett vård- och 
omsorgsboende byggs.  
Utifrån bemanningen på befintliga korttidsboenden uppskattar vi att ett nytt korttidsboende 
med 50 platser skulle behöva ett bemanningstal av baspersonal på hela dygnet om 
åtminstone 1 baspersonal/plats. Det skulle också ha ett ungefärligt behov av drygt 8 
legitimerad personal i form av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 
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Tabell 5 – VÄN:s bedömning av behov av ytterligare tjänster fram till år 2030 

Personalbehov hemtjänsten år 2030 enligt 
VÄN:s prognoser 

72 
baspersonal 

12 legitimerade 

Tillkommande personalbehov vid VÄN:s 
behovsplanering om +120 boendeplatser netto 

130 – 140 
baspersonal 

12 legitimerade 

VÄN:s bedömning av nyrekryteringsbehov t.o.m. 
år 2030: 

200 - 210 
baspersonal 

24 legitimerade 

 
Tabell 6 – Kristdemokraternas bedömning av behov av ytterligare tjänster utöver VÄN:s bedömning, fram 
till år 2030 

Tillkommande personalbehov vid byggnation av 
ett tredje nytt vård- och omsorgsboende, + 200 
boendeplatser netto 

90 - 100 
baspersonal 

6 stycken 
legitimerade 

Tillkommande personalbehov vid byggnation av 
nytt korttidsboende om 50 platser 

50 - 60 
baspersonal 

8 stycken 
legitimerade 

 
Tabell 7 – Total sammanvägning av VÄN:s och Kristdemokraternas bedömning av ytterligare behov av 
tjänster, fram till år 2030 

Totalt ytterligare personalbehov t.o.m. år 2030: 340 - 360 
baspersonal 

38 stycken 
legitimerade 

 
Kristdemokraternas förslag: 
1. Genomför enkätundersökningar riktade till skolungdomar inom högstadiet och 
gymnasiet. Målsättningen ska vara att fördjupa kunskaperna om hur vi kan stärka 
attraktiviteten för yrken inom vård- och omsorg. 
 
2. Rekrytera personal utomlands – Borås Stad har genomfört rekrytering av finsk 
vårdpersonal för sommarjobb. Vi ser det som ett positivt initiativ. Men vi tycker att idén 
kan vidgas att inte bara gälla sommartid och inte nödvändigtvis begränsas till Finland. Det 
bör i huvudsak nyttjas för att rekrytera kompetenser till äldreomsorgen som är 
svårrekryterade. Rekryteringarna förutsätter språkundervisning, möjlighet att gå vid sidan av 
befintlig personal och språkkrav för anställning. 
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gymnasiet. Målsättningen ska vara att fördjupa kunskaperna om hur vi kan stärka 
attraktiviteten för yrken inom vård- och omsorg. 
 
2. Rekrytera personal utomlands – Borås Stad har genomfört rekrytering av finsk 
vårdpersonal för sommarjobb. Vi ser det som ett positivt initiativ. Men vi tycker att idén 
kan vidgas att inte bara gälla sommartid och inte nödvändigtvis begränsas till Finland. Det 
bör i huvudsak nyttjas för att rekrytera kompetenser till äldreomsorgen som är 
svårrekryterade. Rekryteringarna förutsätter språkundervisning, möjlighet att gå vid sidan av 
befintlig personal och språkkrav för anställning. 
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Förord 
 
I din hand håller du Sverigedemokraternas budget för Borås Stad 2021. Denna budget är framtagen 
av våra många kompetenta, både nya och gamla förtroendevalda, vilkas främsta mål är en ljusare 
framtid för Borås.  
 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti, vilket innebär att vi anser att alla ska få en god 
levnadsstandard – bland annat genom en förhöjd nivå i vården av våra äldre. Detta nyanseras genom 
våra prioriteringar på kommunens kärnverksamheter, något som vi definierar som 
välfärdsverksamheter. Vi förespråkar, budgeterar och verkar för en stark svensk välfärdspolitik, men 
betonar samtidigt att skattekollektivets resurser är begränsade. Det måste med andra ord finnas en 
balans mellan skatteuttag och kommunal verksamhet. Skattekollektivets resurser ska hanteras 
varsamt och med respekt. 
 
Vi ser oroat på Försäkringskassans övervältring av kostnader till våra kommunala verksamheter – där 
människor i behov av personlig assistans behandlas närmast omänskligt och förminskande. Självklart 
ska individer med behov av stöd beredas en god vård. Detta säkerställer vi genom att förstärka 
kunskapen om funktionsvariationer och möjligheter till daglig verksamhet och rekreationsvistelser. 
Detta är en satsning, likt tidigare år, som vi följer upp. 
 
Vi ser även en samhällsutveckling där rättsväsendet har begränsade resurser, ett samhälle där det 
riskeras att kriminella går fria från sina brott. Vi är dock glada över beskedet från övriga partier att de 
ställer sig bakom våra förslag om förstärkt kameraövervakning och kommunala trygghetsvakter. 
Gängkriminaliteten i Borås har tyvärr blivit mer omfattande, där narkotika är en av de primära 
inkomstkällorna. Borås förskolor och skolor utnyttjas som förvaringsplatser. Detta kan inte vi 
acceptera. Vi tar striden mot narkotikan i Borås och vill se en upphandling med privata aktörer för att 
få systematiska rutinkontroller för att skydda barn och unga. 
 
Vidare stärker vi barnens möjlighet till en trygg förskola med större vuxennärvaro. Småbarn mår bra 
av att ha vuxna kring sig som kan stimulera lärandet, inspirera och trösta vid behov. Vi satsar därför 
ytterligare medel för att minska barngrupperna, där Sverigedemokraternas mål är en övre gräns om 
fem barn per anställd inkluderat statsbidragen.  
 
Borås och Sverige infinner sig nu i den lågkonjunktur vi varnat för. Det är vid dessa tider som 
ledorden; ansvarstagande samt miljö, social- och ekonomisk hållbarhet ska stå i centrum. Reella 
problem kräver reella lösningar. Det är här Sverigedemokraterna kommer in i bilden. Med detta 
budgetförslag stärker vi välfärdsverksamheterna, samtidigt som vi begränsar politiska utsvävningar 
som inte är en del av kommunens kärnverksamhet. Med Sverigedemokraterna kan boråsarna känna 
sig trygga med att välfärden kommer i första hand. 
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Förord 
 
I din hand håller du Sverigedemokraternas budget för Borås Stad 2021. Denna budget är framtagen 
av våra många kompetenta, både nya och gamla förtroendevalda, vilkas främsta mål är en ljusare 
framtid för Borås.  
 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti, vilket innebär att vi anser att alla ska få en god 
levnadsstandard – bland annat genom en förhöjd nivå i vården av våra äldre. Detta nyanseras genom 
våra prioriteringar på kommunens kärnverksamheter, något som vi definierar som 
välfärdsverksamheter. Vi förespråkar, budgeterar och verkar för en stark svensk välfärdspolitik, men 
betonar samtidigt att skattekollektivets resurser är begränsade. Det måste med andra ord finnas en 
balans mellan skatteuttag och kommunal verksamhet. Skattekollektivets resurser ska hanteras 
varsamt och med respekt. 
 
Vi ser oroat på Försäkringskassans övervältring av kostnader till våra kommunala verksamheter – där 
människor i behov av personlig assistans behandlas närmast omänskligt och förminskande. Självklart 
ska individer med behov av stöd beredas en god vård. Detta säkerställer vi genom att förstärka 
kunskapen om funktionsvariationer och möjligheter till daglig verksamhet och rekreationsvistelser. 
Detta är en satsning, likt tidigare år, som vi följer upp. 
 
Vi ser även en samhällsutveckling där rättsväsendet har begränsade resurser, ett samhälle där det 
riskeras att kriminella går fria från sina brott. Vi är dock glada över beskedet från övriga partier att de 
ställer sig bakom våra förslag om förstärkt kameraövervakning och kommunala trygghetsvakter. 
Gängkriminaliteten i Borås har tyvärr blivit mer omfattande, där narkotika är en av de primära 
inkomstkällorna. Borås förskolor och skolor utnyttjas som förvaringsplatser. Detta kan inte vi 
acceptera. Vi tar striden mot narkotikan i Borås och vill se en upphandling med privata aktörer för att 
få systematiska rutinkontroller för att skydda barn och unga. 
 
Vidare stärker vi barnens möjlighet till en trygg förskola med större vuxennärvaro. Småbarn mår bra 
av att ha vuxna kring sig som kan stimulera lärandet, inspirera och trösta vid behov. Vi satsar därför 
ytterligare medel för att minska barngrupperna, där Sverigedemokraternas mål är en övre gräns om 
fem barn per anställd inkluderat statsbidragen.  
 
Borås och Sverige infinner sig nu i den lågkonjunktur vi varnat för. Det är vid dessa tider som 
ledorden; ansvarstagande samt miljö, social- och ekonomisk hållbarhet ska stå i centrum. Reella 
problem kräver reella lösningar. Det är här Sverigedemokraterna kommer in i bilden. Med detta 
budgetförslag stärker vi välfärdsverksamheterna, samtidigt som vi begränsar politiska utsvävningar 
som inte är en del av kommunens kärnverksamhet. Med Sverigedemokraterna kan boråsarna känna 
sig trygga med att välfärden kommer i första hand. 
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Budget 2021 
I denna budget har stort fokus riktats på kvalitetsstärkning och generella förstärkningar inom 
förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, socialtjänstverksamheter samt vård- och 
äldreomsorg. Många nya uppdrag har tilldelats stadens olika nämnder som förstärkning av god 
kommunikation, samverkan och framförhållning.  
 
Under de senaste åren har en rad bekymmer inom förskolan framträtt. Vi ser fortsatta svårigheter i 
kompetensförsörjning, stora ohälsotal bland personal och stora barngrupper. Ett annat problem som 
tydliggjorts är frågan om likvärdigheten mellan våra förskolor. På vissa förskoleenheter uppgår den 
behöriga personalen till närmast 100 procent, medan den på andra förskoleenheter endast uppgår 
till 30 procent. För att kunna utveckla kvaliteten på undervisningen i förskolan och skapa en mer 
likvärdig förskola för barn i Borås Stad i alla avseenden, behöver stort fokus läggas på att fortsätta 
arbeta med arbetsmiljöfrågorna och skapa möjligheter för medarbetarna inom förskolan att utföra 
ett gott arbete.  Av denna anledning ligger vår största satsning inför 2021 just på förskolan och våra 
barn, jämte sociala omsorgsfrågor. 
 
Grundskolan i Borås har under de senaste åren brottats med ett stort antal utmaningar. Vi ser en 
tilltagande otrygghet och ohälsa bland både personal och elever, samt sviktande skolresultat. Flera 
rektorer och fackliga representanter varnar nu om konsekvenserna av det bristande arbetet med 
resursklasser. Detta är en fråga Sverigedemokraterna drivit sedan flera år, där vi bland annat 
föreslagit en särskild resursskola, en pliktskola, och senast riktade insatser mot särskilt begåvade 
barn. Tyvärr har inte alla våra förslag vunnit gehör, trots att professionen delar vår uppfattning om 
att möjliggöra en differentierad utbildning riktad mot individen. Vi vidhåller vår politik och satsar 
därmed ytterligare på resursklasser för elever med behov. Även den psykiska ohälsan hos barn i 
åldern 10–17 år har ökat oroande mycket med över 100 procent på tio år enligt Socialstyrelsen. Med 
satsningar på elevhälsan, särskilda konflikt- och ledarskapsutbildningar för pedagoger, samt skriftliga 
ordningsomdömen vill vi möjliggöra en tryggare skola för våra elever. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under de senaste åren beslutat att individer, som 
fått sin ålder uppskriven eller på annat sätt inte är föremål för verksamheten, ska ha rätt att även 
avsluta sin utbildning i Borås. Detta baseras på en frivillighet från kommunen och något som 
bekostas av övrig verksamhet och eleverna inom dessa. Vidare signalerar nu förvaltningen en kraftig 
volymökning av kommunfinansierad utbildning för individer som nu går ur etableringsperioden. De 
första åren har individernas uppehälle och utbildning finansierats av Migrationsverket, en 
finansiering som nu alltså upphör och övergår till kommunalt ansvar. Stadens syfte skall vara att ge 
de verktyg som krävs för en lyckad integration till individerna, samtidigt som tydliga motkrav måste 
presenteras. Detta kan åstadkommas delvis genom att fastställa en maximal tid på tre år som en 
person från kommunen kan erbjudas kostnadsfria utbildningsinsatser inom SFI. Parallellt river vi upp 
beslutet, om att individer som saknar rätten att avsluta sin utbildning ska få fortsätta studera, från 
förvaltningen och omfördelar resurserna till övriga verksamheter. 
 
Vården av äldre och personer med funktionshinder ska resultera i en god och inte endast en skälig, 
levnadsstandard. Vi anser att samma förutsättningar till ”ett gott liv var dag” skall gälla våra äldre och 
sjuka, jämförbart med medborgare som vårdas inom LSS. Vi ser att Borås stad behöver höja 
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ambitionsnivån inom vård- och äldreomsorgen samt möjliggöra för våra medborgare som är i behov 
av vård och omsorg på ålderns höst att få en god levnadsstandard. Servering av varm, näringsrik mat 
till stadens äldre brukare är en fortsatt ambition som vi vill genomföra. Fortsättningsvis vill vi 
genomföra andra uppdrag; dels genom att knyta an den kompetens våra äldre har till grundskolan 
genom klassmorfar-systemet, och dels genom att skrota ’resurspassen’ och satsa på utbildning och 
arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi ser i grunden att en överanställning behöver genomföras inom 
vård- och äldreförvaltningen. För att lyckas med detta behöver man kraftigt öka attraktiviteten i 
yrket, vilket vi föreslår genom att särskilt satsa på arbetsmiljön och en stärkt löneutveckling. 
 
En översyn av Borås Stad och dess verksamheter måste genomföras där resurserna koncentreras till 
de viktiga områdena – infrastruktur, vård av äldre, utbildning av våra yngre samt en förstärkt välfärd 
för de mest utsatta i samhället. Sverige och Borås Stad är under en fortsatt hög press från stora 
volymökningar på grund av under senare år förd invandringspolitik, där en alltmer växande andel av 
utrikesfödda har visat sig sakna självförsörjning. Borås Stads självbestämmande har samtidigt 
begränsats och staden tilldelas nu ansvar för allt fler nyanlända efter regeringens modell och inte 
efter behov eller förmåga. Fortsättningsvis ser vi egendomliga beslut fattas om en utökad kommunal 
ambition om de individer som fått sin ålder uppskriven av Rättsmedicinalverket. Den styrande 
minoriteten väljer även fortsättningsvis, att i dessa fall använda kommunala medel för att finansiera; 
dels en myndighets ansvarsområde, dels att prioritera dessa vuxna människor framför 
kommuninvånarna. Detta är inte ett anständigt beslut, vilket snarast måste upphävas. 
 
Vi vill genomföra särskilda satsningar mot brottslighet och organiserad kriminalitet, där tidigare 
arbete visat sig vara ineffektiv. De utökade ambitionerna kring dialogpoliser, träffpunkter och försök 
till samtal för att motverka brott måste Borås Stad förändra till att aktivt verka för en ökad kontroll 
och närvaro främst i stadens mest utsatta områden. Sverigedemokraterna väljer att ta striden mot 
narkotikan i Borås genom att dels avsätta drygt sex miljoner kronor till upphandlade 
narkotikahundar, som systematiskt genomför rutinkontroller på Borås 120 skolor, samt när detta är 
påkallat av enskilda skolenheter. Vidare satsar vi även över två miljoner kronor på att förstärka 
myndighetsutövningen om tillsyn hos krogar, och annan verksamhet, där narkotika förekommer i hög 
grad. 
 
Borås är en stad i förvandling där civilsamhället, näringslivet, och Borås Högskola bygger framtiden 
tillsammans med kommunen. Den utveckling staden står inför omfattar även möjligheten till och 
efterfrågan av centrumbostäder. Med den pågående förtätningen av Borås centrala delar ökar 
givetvis behovet av parkeringsplatser. Bilen är, oaktat vad aktivister och miljöpopulister hävdar, en 
nödvändighet för många samhällsmedborgare. Dock får vi samtidigt beakta att utrymmet för att 
bygga nya centrala parkeringsplatser är högst begränsat, om än obefintligt på markplan. 
Sverigedemokraterna är inte nödvändigtvis mot en förtätning av staden, dock anser vi att visionen av 
Borås ska präglas av mottot ’Bygg Borås stort genom småskalighet’. Sverigedemokraterna har 
visionen för framtidens Borås. 
 
Tidigare högkonjunktur innebar att kommunens mål ska vara högre resultat för att underlätta vid 
mer problematiska tider. Borås Stad måste nu, i samband med en sviktande konjunktur, ställa allt 
högre krav och fokusera på god hushållning, trygghet, ökad kvalitet inom skolan, förbättrad 
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ambitionsnivån inom vård- och äldreomsorgen samt möjliggöra för våra medborgare som är i behov 
av vård och omsorg på ålderns höst att få en god levnadsstandard. Servering av varm, näringsrik mat 
till stadens äldre brukare är en fortsatt ambition som vi vill genomföra. Fortsättningsvis vill vi 
genomföra andra uppdrag; dels genom att knyta an den kompetens våra äldre har till grundskolan 
genom klassmorfar-systemet, och dels genom att skrota ’resurspassen’ och satsa på utbildning och 
arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi ser i grunden att en överanställning behöver genomföras inom 
vård- och äldreförvaltningen. För att lyckas med detta behöver man kraftigt öka attraktiviteten i 
yrket, vilket vi föreslår genom att särskilt satsa på arbetsmiljön och en stärkt löneutveckling. 
 
En översyn av Borås Stad och dess verksamheter måste genomföras där resurserna koncentreras till 
de viktiga områdena – infrastruktur, vård av äldre, utbildning av våra yngre samt en förstärkt välfärd 
för de mest utsatta i samhället. Sverige och Borås Stad är under en fortsatt hög press från stora 
volymökningar på grund av under senare år förd invandringspolitik, där en alltmer växande andel av 
utrikesfödda har visat sig sakna självförsörjning. Borås Stads självbestämmande har samtidigt 
begränsats och staden tilldelas nu ansvar för allt fler nyanlända efter regeringens modell och inte 
efter behov eller förmåga. Fortsättningsvis ser vi egendomliga beslut fattas om en utökad kommunal 
ambition om de individer som fått sin ålder uppskriven av Rättsmedicinalverket. Den styrande 
minoriteten väljer även fortsättningsvis, att i dessa fall använda kommunala medel för att finansiera; 
dels en myndighets ansvarsområde, dels att prioritera dessa vuxna människor framför 
kommuninvånarna. Detta är inte ett anständigt beslut, vilket snarast måste upphävas. 
 
Vi vill genomföra särskilda satsningar mot brottslighet och organiserad kriminalitet, där tidigare 
arbete visat sig vara ineffektiv. De utökade ambitionerna kring dialogpoliser, träffpunkter och försök 
till samtal för att motverka brott måste Borås Stad förändra till att aktivt verka för en ökad kontroll 
och närvaro främst i stadens mest utsatta områden. Sverigedemokraterna väljer att ta striden mot 
narkotikan i Borås genom att dels avsätta drygt sex miljoner kronor till upphandlade 
narkotikahundar, som systematiskt genomför rutinkontroller på Borås 120 skolor, samt när detta är 
påkallat av enskilda skolenheter. Vidare satsar vi även över två miljoner kronor på att förstärka 
myndighetsutövningen om tillsyn hos krogar, och annan verksamhet, där narkotika förekommer i hög 
grad. 
 
Borås är en stad i förvandling där civilsamhället, näringslivet, och Borås Högskola bygger framtiden 
tillsammans med kommunen. Den utveckling staden står inför omfattar även möjligheten till och 
efterfrågan av centrumbostäder. Med den pågående förtätningen av Borås centrala delar ökar 
givetvis behovet av parkeringsplatser. Bilen är, oaktat vad aktivister och miljöpopulister hävdar, en 
nödvändighet för många samhällsmedborgare. Dock får vi samtidigt beakta att utrymmet för att 
bygga nya centrala parkeringsplatser är högst begränsat, om än obefintligt på markplan. 
Sverigedemokraterna är inte nödvändigtvis mot en förtätning av staden, dock anser vi att visionen av 
Borås ska präglas av mottot ’Bygg Borås stort genom småskalighet’. Sverigedemokraterna har 
visionen för framtidens Borås. 
 
Tidigare högkonjunktur innebar att kommunens mål ska vara högre resultat för att underlätta vid 
mer problematiska tider. Borås Stad måste nu, i samband med en sviktande konjunktur, ställa allt 
högre krav och fokusera på god hushållning, trygghet, ökad kvalitet inom skolan, förbättrad 
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äldreomsorg och skattesänkningar. Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 tar det första steget 
för en trygg framtid. 
 
 

Analys 
 
Nettokostnaderna, exklusive avskrivningar, är budgeterade till 6 526,3 mnkr. Mellan 2020 och 2021 
ökar dessa med 182,6 mnkr vilket tillsammans med avskrivningar på 315,0 mnkr blir verksamhetens 
nettokostnader 6 841,3 mnkr. Detta innebär en ökning jämfört med budget 2020 med totalt 3,2 %.  
 
Skatteunderlaget enligt 2020 års taxering har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings 
bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2020 och 2021. 
Med en skattesats på 21,31 % beräknas då de totala skatteintäkterna bli 5 299,4 mnkr.  
 
De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad 
skattekraft, är budgeterade till 1 591,9 mnkr. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-
utjämning, regleringsbidrag samt den kommunala fastighetsavgiften.  
 
Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr, och beräknas till 30,0 mnkr på grund av fortsatt låga 
marknadsräntor.  
 
Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2021 på 600 mnkr. Efter 
avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 285,0 
mnkr. Omsättningstillgångarna beräknas minska med 79,7 mnkr. Sammanlagt beräknas tillgångarna 
öka med 205,3 mnkr. 
 

 

  

mnkr

1 760,3 1 896,8

Årets resultat

Resultatbudget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto

Resultat efter finansnetto

Realisationsvinster

98,7 80,0

75,1 80,0
23,6

55,7 30,0

-6 432,8 -6 628,7

5 157,6 5 306,5

2019 2020

1 294,6 1 372,2

-7 926,0 -8 240,5
-267,1 -285,0

2021

1 953,7
-8 474,8
-315,0

85,2

-6 836,1

5 299,4
1 591,9

30,0

85,2
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mnkr
2019 2020 2021

Tillgångar
5 440,6 5 745,6 6 030,6

1 621,1 1 516,1 1 436,4
7 061,7 7 261,7 7 467,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5 062,9 5 142,8 5 228,1

- därav årets resultat 98,7 80,0 85,2

Avsättningar 546,2 546,2 546,2
Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0
Kortfristiga skulder 1 452,6 1 572,7 1 692,7
Summa 7 061,7 7 261,7 7 467,0

Tillförda medel
Överskott från verksamheten 448 365,0 400,2
Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel 107
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 50,0 50,0
Minskning av finansiella anläggningstillgångar
Ökning av långfristiga skulder
Summa 557,0 415,0 450,2

Använda medel
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -620,0 -650,0 -600,0
Ökning av finansiella anläggningstillgångar -1,0
Minskning av långfristiga skulder
Summa -621,0 -650,0 -600,0

Förändring av likvida medel -64,0 -235,0 -149,8

Finansieringsbudget

Balansbudget

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Summa
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mnkr
2019 2020 2021

Tillgångar
5 440,6 5 745,6 6 030,6

1 621,1 1 516,1 1 436,4
7 061,7 7 261,7 7 467,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5 062,9 5 142,8 5 228,1

- därav årets resultat 98,7 80,0 85,2

Avsättningar 546,2 546,2 546,2
Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0
Kortfristiga skulder 1 452,6 1 572,7 1 692,7
Summa 7 061,7 7 261,7 7 467,0

Tillförda medel
Överskott från verksamheten 448 365,0 400,2
Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel 107
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 50,0 50,0
Minskning av finansiella anläggningstillgångar
Ökning av långfristiga skulder
Summa 557,0 415,0 450,2

Använda medel
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -620,0 -650,0 -600,0
Ökning av finansiella anläggningstillgångar -1,0
Minskning av långfristiga skulder
Summa -621,0 -650,0 -600,0

Förändring av likvida medel -64,0 -235,0 -149,8

Finansieringsbudget

Balansbudget

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Summa
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Finansiella mål 
 

Borås Stads resultat över tiden bör uppgå till som lägst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Målet innebär ett resultat som är cirka 138 mnkr och behövs för att långsiktigt kunna 
finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna till hela beloppet. En annan viktig aspekt är 
pensionsskulden och den så kallade ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas 
i balansräkningen. För Borås Stad har den årliga skulduppräkningen tidigare inneburit en ökning varje 
år. För 2021 budgeteras ett resultat på +85,2 mnkr, alternativt 1,2 procent och är 52,6 mnkr från att 
vara i linje med det finansiella målet. Dock ser vi att Borås Stad historiskt presterat över tidigare 
budgeterade resultat och därmed tar vi resultatet i god tro om en fortsatt god ekonomisk tillväxt 
tillsammans med flertalet exploateringsförsäljningar under 2021. Inom detta resultat har nämnderna 
fått ett effektiviseringskrav på 1,0 % för perioden 2021. 

 

 

 

 

  

%
Bokslut Budget Budget Mål

2019 2020 2021
318 80 85,2        

5,1 1,2 1,2 2-3%

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

Årets resultat, mnkr
Årets resultat/skatteintäkter och
generella statsbidrag, %
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Soliditet 
 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med vilket menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till cirka 80 %. Soliditetens utveckling beror på 
två faktorer: dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar 
i snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på sikt 
högre finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å 
andra sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. Soliditetens 
utveckling styrs till stor del av hur mycket av investeringarna som kan finansieras med medel från den 
egna verksamheten. Egna medel definieras i budgetläget som resultatet på sista raden plus 
avskrivningar. Tillsammans blir det den summa som kommunen kan betala sina investeringar med. 
Målet är att investeringarna till 80 % skall kunna betalas med pengar som kommer från den egna 
verksamheten. 
 
Resultatet för 2021 är budgeterat till 85,2 mnkr och avskrivningarna till 315,0 mnkr, vilket innebär att 
400,2 mnkr finns tillgängligt att finansiera den beräknade investeringsnivån på 600 mnkr med. 
Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 67 %. Målet för Borås Stad är en självfinansiering till 80 % 
av årets investeringar. Detta uppnås inte på grund av en hög efterfrågan av investeringar under 2021 
till följd av demografiska förändringar. Av erfarenhet får kommunen tillskott till resultatet i form av 
realisationsvinster varje år med varierad storlek. Investeringsnivån bedöms även att vara fortsatt hög 
under de kommande åren – vilket ställer krav på politikerna att prioritera kärnverksamheten i större 
omfattning. 
 

 

 

  

Mål
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
71,7 70,8 70,0

338 365 400
620 650 600

52 56 67 80 %

Medel från egna verksamheten, mnkr
Årets nettoinvesteringar, mnkr
Självfinansiering av investeringarna, %

Soliditet, %

Soliditet
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Soliditet 
 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med vilket menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till cirka 80 %. Soliditetens utveckling beror på 
två faktorer: dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar 
i snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på sikt 
högre finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å 
andra sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. Soliditetens 
utveckling styrs till stor del av hur mycket av investeringarna som kan finansieras med medel från den 
egna verksamheten. Egna medel definieras i budgetläget som resultatet på sista raden plus 
avskrivningar. Tillsammans blir det den summa som kommunen kan betala sina investeringar med. 
Målet är att investeringarna till 80 % skall kunna betalas med pengar som kommer från den egna 
verksamheten. 
 
Resultatet för 2021 är budgeterat till 85,2 mnkr och avskrivningarna till 315,0 mnkr, vilket innebär att 
400,2 mnkr finns tillgängligt att finansiera den beräknade investeringsnivån på 600 mnkr med. 
Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 67 %. Målet för Borås Stad är en självfinansiering till 80 % 
av årets investeringar. Detta uppnås inte på grund av en hög efterfrågan av investeringar under 2021 
till följd av demografiska förändringar. Av erfarenhet får kommunen tillskott till resultatet i form av 
realisationsvinster varje år med varierad storlek. Investeringsnivån bedöms även att vara fortsatt hög 
under de kommande åren – vilket ställer krav på politikerna att prioritera kärnverksamheten i större 
omfattning. 
 

 

 

  

Mål
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
71,7 70,8 70,0

338 365 400
620 650 600

52 56 67 80 %

Medel från egna verksamheten, mnkr
Årets nettoinvesteringar, mnkr
Självfinansiering av investeringarna, %

Soliditet, %

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

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

 

 

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 
2019 

Senaste 
utfall 2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2025 

Personer som en hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar (medelvärde) 17 17 16 15 13 

Andel hemtjänsttagare som uppger att 
hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och 
önskemål, %. 84 - 90 92 95 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det 
känns tryggt att bo hemma med stöd från 
hemtjänsten, %. 81 - 88 90 95 

Genomsnittlig nattfasta för brukare.   11 10 8 

Antal gästnätter i Borås 225 846 163 444 230 000 235 000 250 000 
 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny 

badplats vilket gärna kan ske i samverkan med föreningslivet. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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Uppdrag Nämnd/bolag 
Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för 

fritidsgårdarna så att dessa håller öppet när behovet är som störst. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna 

mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva 

som möjligt. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda förutsättningarna att införa ett 

riktat stöd till föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva 

möjligheten att införa någon form av integrerad verksamhet för barn och 

äldre, till exempel på Kristineberg.

Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett 

husdjursvänligt vård- och omsorgsboende.

Vård- och äldrenämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda 

förutsättningarna för att i högre grad kunna stötta unga, vars placering 

inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 

boende.

Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på 

Sociala omsorgsförvaltningen som har behov av fria arbetskläder, vilka 

kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta.

Sociala omsorgsnämnden 

Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en ”Kulturkanon Borås” som 
skall fokusera på att sammanställa och bevara Borås Stads lokala 
kulturarv.  

Kulturnämnden 

Nämnden uppdras att upprätta en särskild kulturarvsfond med syfte att, 
med stöd av sponsorer utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås 
Stad.  

Kulturnämnden 

Nämnden uppdras att upprätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med 
representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete.  

Kulturnämnden 

Nämnden ska kartlägga privata konstkännares intressen för att bedriva ett 
internationellt konstmuseum i Borås. 

Kulturnämnden 

Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till digitala tolktjänster för 
nyttjande vid behov, framför fysiskt tolkande.

Arbetslivsnämnden 
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Uppdrag Nämnd/bolag 
Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för 

fritidsgårdarna så att dessa håller öppet när behovet är som störst. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna 

mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva 

som möjligt. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda förutsättningarna att införa ett 

riktat stöd till föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva 

möjligheten att införa någon form av integrerad verksamhet för barn och 

äldre, till exempel på Kristineberg.

Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett 

husdjursvänligt vård- och omsorgsboende.

Vård- och äldrenämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda 

förutsättningarna för att i högre grad kunna stötta unga, vars placering 

inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 

boende.

Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på 

Sociala omsorgsförvaltningen som har behov av fria arbetskläder, vilka 

kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta.

Sociala omsorgsnämnden 

Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en ”Kulturkanon Borås” som 
skall fokusera på att sammanställa och bevara Borås Stads lokala 
kulturarv.  

Kulturnämnden 

Nämnden uppdras att upprätta en särskild kulturarvsfond med syfte att, 
med stöd av sponsorer utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås 
Stad.  

Kulturnämnden 

Nämnden uppdras att upprätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med 
representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete.  

Kulturnämnden 

Nämnden ska kartlägga privata konstkännares intressen för att bedriva ett 
internationellt konstmuseum i Borås. 

Kulturnämnden 

Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till digitala tolktjänster för 
nyttjande vid behov, framför fysiskt tolkande.

Arbetslivsnämnden 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
 
Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2025 

Andel föräldrar som känner sig trygga när 
de lämnar sitt barn på förskolan, %. 95,7 96 97 98 99 
Andelen barn som får plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, ska öka (%) 81 - 85 88 90 
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram ska öka, 
%. 80 84 85 88 93 
Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 
ska öka. 220 223 225 230 240 
Andelen elever som känner sig trygga i 
grundskolan, åk 4-9 ska öka, %. 87,2 89,1 91 93 95 
Andelen elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan ska öka, %. 95 - 97 98 99 
Andelen elever med högskoleförberedande 

respektive yrkesexamen ska öka, %. 91 92 94 95 97 
Andelen barn och unga som inte lever i 
hushåll med försörjningsstöd ska öka; %. 99 98 99 99 99 

 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 

2021 utreda hur skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den 

enskilda eleven drabbas. 

Grundskolenämnden, 

Tekniska nämnden 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, 

Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 

2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler 

gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda 

lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Lokalförsörjningsnämnden, 

Grundskolenämnden, 

Förskolenämnden, 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
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Uppdrag Nämnd/bolag 
Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken 

ordning kommunens bibliotek ska bli Mer-öppna. Biblioteken i 

serviceorterna ska prioriteras. 

Kulturnämnden 

Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för att ersätta lönebortfall, 
till följd av karensdagar vid specifika tillfällen som till exempel 
vinterkräksjuka.  

Förskolenämnden 

Nämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena avdelningar i 
förskolan. 

Förskolenämnden 

Grundskole-, och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en 
handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen 
och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021. Implementering 
ska ske 2022. 

Grundskolenämnden, 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Påbörja planeringen av en familjecentral, tillsammans med 
Förskolenämnden och Västra Götalandsregionen i en serviceort i Borås 
Stad.

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 
 
 
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 
2019 

Senaste 
utfall 2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2025 

Sammanfattande omdöme om 
näringslivsklimatet i Borås Stad. Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät 
(skala mellan 1 och 6). 3,46 3,53 3,7 3,9 4,2 

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI) 71 - 73 75 80 
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Uppdrag Nämnd/bolag 
Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken 

ordning kommunens bibliotek ska bli Mer-öppna. Biblioteken i 

serviceorterna ska prioriteras. 

Kulturnämnden 

Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för att ersätta lönebortfall, 
till följd av karensdagar vid specifika tillfällen som till exempel 
vinterkräksjuka.  

Förskolenämnden 

Nämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena avdelningar i 
förskolan. 

Förskolenämnden 

Grundskole-, och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en 
handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen 
och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021. Implementering 
ska ske 2022. 

Grundskolenämnden, 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Påbörja planeringen av en familjecentral, tillsammans med 
Förskolenämnden och Västra Götalandsregionen i en serviceort i Borås 
Stad.

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 
 
 
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 
2019 

Senaste 
utfall 2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2025 

Sammanfattande omdöme om 
näringslivsklimatet i Borås Stad. Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät 
(skala mellan 1 och 6). 3,46 3,53 3,7 3,9 4,2 

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI) 71 - 73 75 80 
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Livskraftig stadskärna 
 
Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning 
av boende, handel och upplevelser. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2019 

Senaste 
utfall 2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2025 

Andel av ansökningarna om bygglov med 
fullständiga handlingar som fått beslut 
senast 8 veckor efter ansökan, %. 99 98 99 99 99 

Andel ej fullständiga ärenden vid första 
kontakt som fått beslut senast 10 veckor 
efter ansökan %.   80 85 98 

 

 

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2019 

Senaste 
utfall 2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2025 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
  32 20 30 40 

 

 

 

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 
2019 

Senaste 
utfall 2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2025 

Total energiproduktion från solenergi, MWh 210 30 220 300 350 
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Uppdrag Nämnd/bolag 

Fastställa kriterier för en pott på 250.000 kronor ur vilken andra delar av 

Borås Stad ska kunna söka mindre belopp för att starta eller utöka 

klimatarbete. 

Miljö- och 

konsumentnämnden 

Tekniska nämnden skall utreda och presentera ett nytt ’Ansvarsfullt 
Skogsförvaltningsprogram för Produktiv Skogsmark’ där syftet är att, med 
ekonomin som ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens 
skogsmark samtidigt som mångfalden av både träslag och biologiska 
miljöer ökar. 

Tekniska nämnden 

 
 
 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2019 

Senaste 
utfall 2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 7,3 8,3 7,5 7,0 6,0 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer 
än tio månader under kalenderåret. 399 420 400 390 375 

 

 

 

Uppdrag 
 

Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och 

Sociala omsorgsnämnden tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller 

motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under första halvan 

av 2021. 

Kommunstyrelsen, 

Vård- och äldrenämnden, 

Sociala omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och 

Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas 

mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, 

Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 

samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig 

under första halvan av 2021.

Kommunstyrelsen, 

Samhällsbyggnadsnämnden, 

Miljö- och 

konsumentnämnden 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en Kommunstyrelsen, 
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Uppdrag Nämnd/bolag 

Fastställa kriterier för en pott på 250.000 kronor ur vilken andra delar av 

Borås Stad ska kunna söka mindre belopp för att starta eller utöka 

klimatarbete. 

Miljö- och 

konsumentnämnden 

Tekniska nämnden skall utreda och presentera ett nytt ’Ansvarsfullt 
Skogsförvaltningsprogram för Produktiv Skogsmark’ där syftet är att, med 
ekonomin som ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens 
skogsmark samtidigt som mångfalden av både träslag och biologiska 
miljöer ökar. 

Tekniska nämnden 

 
 
 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2019 

Senaste 
utfall 2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 7,3 8,3 7,5 7,0 6,0 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer 
än tio månader under kalenderåret. 399 420 400 390 375 

 

 

 

Uppdrag 
 

Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och 

Sociala omsorgsnämnden tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller 

motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under första halvan 

av 2021. 

Kommunstyrelsen, 

Vård- och äldrenämnden, 

Sociala omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och 

Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas 

mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, 

Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 

samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig 

under första halvan av 2021.

Kommunstyrelsen, 

Samhällsbyggnadsnämnden, 

Miljö- och 

konsumentnämnden 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en Kommunstyrelsen, 
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Uppdrag 
 

Nämnd/bolag 

gemensam kostorganisation under en nämnd, till exempel 

Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 

valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 

Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. Uppdraget ska 

redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden, 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 

Vård- och äldrenämnden 

Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka 

uppgifter som förvaltningen ska ansvara för.

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram 

regelverk och informationsmaterial om intraprenader.

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att överse den kommunala 
verksamheten med syftet att utarbeta direktiv som, inom lagens ramar, 
förhindrar och/eller försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för 
någon som deltagit i eller stött terrorism. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av informella beslut som 
föranlett ekonomiska konsekvenser för Borås Stad. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom 
Borås Stad i arbetet mot invasiva arter. 

Kommunstyrelsen 

Valnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten av en gemensam 
distribution av valsedlar för demokratiskt invalda partier i 
kommunfullmäktige inför de kommande valen.

Valnämnden 

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten till anläggning av ett 
hospis vid ett naturskönt område i Borås stad. 

Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämnden utreder möjligheten till muntliga, eller digitala, 
verktyg som underlättar administrationsarbetet för personalen.  

Vård- och äldrenämnden 
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tkr

288 500 306 600 332 100

Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Vård- och äldrenämnd
IFO nämnden

1 459 550 1 510 800 1 558 400
746 250 782 550 809 300

1 347 550 1 396 400 1 424 500

Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
kommunledning Stadskansliet
kommungemensam verksamhet
Valnämnden

föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Tekniska nämnden
väghållning skog parker m.m
persontransporter

Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
fritid- och folkhälsa

189 350
563 950
239 000
732 000

9 000

43 050 43 650

15 400
6 050

130 750
124 300

1 100
118 100 123 050

4 000 1 000

21 600

159 350
77 150

38 400

15 100 15 400
5 850 6 000

116 300 126 600

30 000

225 750
43 100

0

6 650 8 850
31 850 32 350

146 150 152 650
68 800 76 200
25 750

209 350 215 300

Kommunbidrag per nämnd KF Budget nov/dec

Summa

Nämnd Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

6 240 900 6 502 800 6 730 550

27 400

0 0
23 850 21 450

654 700 689 200

171 300 185 400
525 350 544 400
232 900 237 550

Kommunbidrag 2021 
Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från beräknade resurser och inriktning på 
verksamheten, ekonomiska ramar för nämndernas budgetarbete 2021. Ramarna bygger på de 
förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna till nämnderna uppgick till 
sammanlagt 6 698 700 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,0 % 
medan övriga kostnader räknas upp med 1,0 %. I ramuppräkningen ingår också volymkompensation 
för målgrupper på 0,56 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 
149 350 tkr jämfört med 2020 års budget, vilket motsvarar 2,2 %. I Kommunstyrelsens slutliga 
budgetförslag uppgår kommunbidragen till 6 730 550 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till 
nämnderna ökat med 2,7 % jämfört med budget 2020. 
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6 650 8 850
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68 800 76 200
25 750
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Nämnd Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

6 240 900 6 502 800 6 730 550

27 400

0 0
23 850 21 450

654 700 689 200

171 300 185 400
525 350 544 400
232 900 237 550

Kommunbidrag 2021 
Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från beräknade resurser och inriktning på 
verksamheten, ekonomiska ramar för nämndernas budgetarbete 2021. Ramarna bygger på de 
förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna till nämnderna uppgick till 
sammanlagt 6 698 700 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,0 % 
medan övriga kostnader räknas upp med 1,0 %. I ramuppräkningen ingår också volymkompensation 
för målgrupper på 0,56 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 
149 350 tkr jämfört med 2020 års budget, vilket motsvarar 2,2 %. I Kommunstyrelsens slutliga 
budgetförslag uppgår kommunbidragen till 6 730 550 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till 
nämnderna ökat med 2,7 % jämfört med budget 2020. 
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Projekt Budget
Total utgift 2021 2022 20232017 2018

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner
Underhållsinvesteringar Lfn 65 000 B 55 000 55 000 55 000
Energi- och miljöåtgärder Lfn 8 000 B 8 000 8 000 8 000
Hyresgästanpassningar Lfn 21 000 B 21 000 21 000 21 000
IT-investeringar i fastigheter Lfn 6 000 B 6 000 6 000 6 000
Verksamhetssystem Lfn 250 250 B 250
Pantängen förbättringsåtgärder Lfn 3 000 B 3 000
Krisberedskapsförråd, nybyggnation Lfn 6 000 6 000 6 000
Fullmäktigesalen, ombyggnation Lfn 8 000 8 000
Utskriftsenheter/kontorutrustning Sn 2 500 B 2 500 2 500 2 500
Fordon och maskiner Sn 15 000 B 15 000 15 000 15 000
IT-infrastruktur Sn 3 000 B 3 000 3 000 3 000
Mobiltelefoner Sn 12 000 B 12 000 12 000 12 000
SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER OCH SÄRSKILDA 
SERVICEFUNKTIONER 6 250 149 750 139 750 122 500 122 500

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 20 000 20 000 20 000 20 000
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 20 000 20 000 20 000 20 000

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer
Beläggningsunderhåll Tn 15 000 B 15 000 15 000 15 000
Attraktiv stad Tn 5 000 B 8 174 3 000 3 000
Div mindre gatu- och broarbeten Tn 5 500 B 11 605 8 500 8 500
Program för tillgänglighet Tn 1 000 B 1 000 1 000 1 000
Gång- och cykelvägar Tn 2 000 B 2 000 2 000 2 000

PlanBudget 2021 inkl 
prel omdisp

Investeringsbudget 
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet 
projekt och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag 
beviljas antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller 
Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda beslut ska grundas på inkomna anbud. 

Sammanlagt uppgår de totalt planerade nettoinvesteringarna under åren 2021–2023 till 2 013 mnkr, 
varav 667 mnkr 2021, 674 mnkr 2022 och 672 mnkr under 2023. 

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna bygger på en årlig genomförd 
investeringsvolym på i genomsnitt ca 600 mnkr för åren 2021–2023. Erfarenhetsmässigt sker alltid 
tidsförskjutningar i investeringsprogrammet. Samtidigt tillkommer nya projekt, av vilka ett flertal är 
under utredning och inte är medtagna i budgeten. 

För att bedömningen av investeringsvolymen ska bli rätt i förhållande till de åtaganden som 
investeringar normalt innebär så beaktas även externa projekt som till exempel Borås Arena och 
andra större inhyrningar som ex. förskolor kalkylmässigt. Projekt som direkt påverkar kommunens 
resultaträkning bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore egna investeringar. I 
nedanstående tabell redovisas de planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i 
budgeten har detta markerats med "B". 

 

Investeringsplan 2021-2023 
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Gång- och cykelvägar reinv. Tn 7 000 B 7 000 7 000 7 000
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 2 500 B 2 500 2 500 2 500
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 4 000 B 4 000 4 000 4 000
Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning Tn 2 000 B 2 000 2 000 2 000
Kollektivtrafiken (stadstrafiken) Tn 2 000 B 7 734 8 000 5 000
Upprustning centrummiljöer Tn 0 B 4 943 2 000 2 000
Borås flygplats Tn 800 B 8 000 500 500
Ny Nybro Tn 44 000 10 000 39 647 2 353
Parkverksamhet
Grönområdesplanen Tn 2 000 B 2 000 2 000 2 000
Lekplatser/mötesplatser Tn 8 000 B 8 000 9 000 9 000
Trygghetsbelysning och div. mindre parkinvesteringar Tn 7 000 B 7 000 6 000 6 000
Fristads nya stationspark Tn 6 000 1 000 3 750 2 000
Jubileumspark Kronängsparken Tn 18 000 2 500 12 433 5 000
Gröna stråket genom staden Tn 10 000
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 68 000 77 300 146 786 91 853 69 500
FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av konstgräsplaner FoF 600 B 600 600 600
Utveckling av aktivitetsplatser FoF 2 950 B 2 950 1 350 1 000
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne FoF 1 500 B 1 500 1 500 1 500
Utveckling av spår och leder FoF 2 500 B 2 500 1 500 1 500
Utveckling av badplatser (utebad) FoF 900 B 900 500 500
Evenemangsstaden Borås FoF 1 000 B 1 000 750 750
Boda aktivitetspark FoF 7 750 1 000 B 1 000 750 500
Borås skidstadion inkl. förberedleser inför SM-veckan 2021 FoF 10 000 1 000 B 1 000 500 500
Kronängsparken FoF 5 000 4 000 B 4 000
Borås Skyttecenter Lfn
Ny idrottshall i Fristad Lfn 45 940 36 400 B 43 432
Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 7 000 B 9 710
Norrbyhuset utökat lokalbehov Lfn 2 500 2 500 B 2 500
Kulturverksamhet
Konstnärlig gestaltning och utsmyckning, 1%-regeln Kn 4 028 B 8 685
Konstbienalen / Jubileumsutställning 2021 Kn 3 500 B 6 641 1 000 1 000
Sjöbohuset hyllsystem Kn 1 000 0 B 0 1 000
Förvaltningsövergripande investeringar Kn 500 B 500
SUMMA FRITID OCH KULTUR 89 690 69 378 86 918 9 450 7 850

AFFÄRSVERKSAMHET
Näringsliv
Utbyggnad av industriområde Viared Västra Ks 6 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra Ks 1 000
Utbyggnad av industriområde Nordskogen Ks 1 400
Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 18 900 5 900 10 165 8 000
Investeringar för externa hyresgäster Lfn 1 000 B 1 000 1 000 1 000
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 18 900 6 900 11 165 11 400 7 000

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd (utanför planperiod) Lfn
Kristinegården, 6 avd Lfn 39 900 26 017 26 421 9 000
Strandvägens förskola, Sandared, 6 avd Lfn 39 450 8 500 34 455
Tokarpsberg förskola Lfn 33 000 18 500 14 500
Sparsör Vinkelvägen, 6 avd Lfn 41 400 2 000
Utemiljö förskolor Lfn 15 000 5 000 B 5 000 5 000
Förskolor inventarier Lfn 5 000 B 5 000 5 000 5 000
Grundskola
Byttorpsskolan om- och tillbyggnad Lfn 153 811 58 571 54 449 32 930
Särlaskolan ombyggnad 7-9 Lfn 175 000 2 500 2 500 35 400 90 000
Myråsskolan om- och tillbyggnad, 4 parallell Lfn 230 000 38 500 80 285 105 000 29 500
Erikslundsskolan om- och tillbyggnad Lfn 310 000 3 500 69 500
Ny skola, Gässlösa Lfn 310 000 73 000 73 000 152 000 85 000
Utbyggnad kök Trandaredsskolan Lfn 16 808 2 908 10 485
Gula skolan, trafikanpassning Lfn 5 000 5 000 B 5 000
Björkhöjdsskolan omb., inventarier Grn 4 000 B 4 000 1 000 1 000
Byttorpsskolan omb/tillb, inventarier Grn 2 000 B 2 000 4 000
Myråsskolan omb/tillb, inventarier Grn 4 000
Särlaskolan omb/tillb, inventarier Grn 6 000
Ny skola Gässlösa, invenatier Grn 6 000
Gymnasieskola
Almåsgymnasiet, innergård Lfn 17 500 12 175 11 519
Viskastrand- och Almåsgymnasiet, inventarier Lfn 6 000 B 6 000
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 386 869 249 171 320 114 371 330 312 500
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Gång- och cykelvägar reinv. Tn 7 000 B 7 000 7 000 7 000
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Idrotts- och fritidsanläggningar
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Borås Skyttecenter Lfn
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Konstnärlig gestaltning och utsmyckning, 1%-regeln Kn 4 028 B 8 685
Konstbienalen / Jubileumsutställning 2021 Kn 3 500 B 6 641 1 000 1 000
Sjöbohuset hyllsystem Kn 1 000 0 B 0 1 000
Förvaltningsövergripande investeringar Kn 500 B 500
SUMMA FRITID OCH KULTUR 89 690 69 378 86 918 9 450 7 850

AFFÄRSVERKSAMHET
Näringsliv
Utbyggnad av industriområde Viared Västra Ks 6 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra Ks 1 000
Utbyggnad av industriområde Nordskogen Ks 1 400
Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 18 900 5 900 10 165 8 000
Investeringar för externa hyresgäster Lfn 1 000 B 1 000 1 000 1 000
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 18 900 6 900 11 165 11 400 7 000

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd (utanför planperiod) Lfn
Kristinegården, 6 avd Lfn 39 900 26 017 26 421 9 000
Strandvägens förskola, Sandared, 6 avd Lfn 39 450 8 500 34 455
Tokarpsberg förskola Lfn 33 000 18 500 14 500
Sparsör Vinkelvägen, 6 avd Lfn 41 400 2 000
Utemiljö förskolor Lfn 15 000 5 000 B 5 000 5 000
Förskolor inventarier Lfn 5 000 B 5 000 5 000 5 000
Grundskola
Byttorpsskolan om- och tillbyggnad Lfn 153 811 58 571 54 449 32 930
Särlaskolan ombyggnad 7-9 Lfn 175 000 2 500 2 500 35 400 90 000
Myråsskolan om- och tillbyggnad, 4 parallell Lfn 230 000 38 500 80 285 105 000 29 500
Erikslundsskolan om- och tillbyggnad Lfn 310 000 3 500 69 500
Ny skola, Gässlösa Lfn 310 000 73 000 73 000 152 000 85 000
Utbyggnad kök Trandaredsskolan Lfn 16 808 2 908 10 485
Gula skolan, trafikanpassning Lfn 5 000 5 000 B 5 000
Björkhöjdsskolan omb., inventarier Grn 4 000 B 4 000 1 000 1 000
Byttorpsskolan omb/tillb, inventarier Grn 2 000 B 2 000 4 000
Myråsskolan omb/tillb, inventarier Grn 4 000
Särlaskolan omb/tillb, inventarier Grn 6 000
Ny skola Gässlösa, invenatier Grn 6 000
Gymnasieskola
Almåsgymnasiet, innergård Lfn 17 500 12 175 11 519
Viskastrand- och Almåsgymnasiet, inventarier Lfn 6 000 B 6 000
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 386 869 249 171 320 114 371 330 312 500 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Exploateringsprojekt 2021-2023 (avser tomtförsäljning) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total utgift 2022 2023
VÅRD OCH OMSORG

Individ- och familjeomsorg

Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Kristinegränd, Vård- och omsorgsboende Lfn 184 000 3 500 90 000
Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 6 500 5 109
Backhagsvägens LSS Lfn 18 971 4 617 3 332
Färgargatans LSS Lfn 18 150 8 557 13 246
Sörmarkslidens LSS Lfn 18 150 9 046 17 396
Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 20 378 19 965
Gruppbostad LSS (Barnhemsgatan) Lfn 18 500 8 000 16 000
Gruppbostad LSS (A) Lfn 18 500 8 000 10 500 8 000
Gruppbostad LSS (B) Lfn 20 000 2 500
Gruppbostad LSS ( C ) Lfn 20 000 2 500
Servicebostad LSS Lfn 30 000 2 500 24 500
Johanneslundsgatan SOL Lfn 60 000 28 500 28 500 31 500
Trygghetslarm Vän 16 700 6 300 B 16 700
Upprustning av lokaler inom daglig verksamhet Son 500 B 500
Skogsfrugatan SoL Son 500 B 500
SUMMA VÅRD OCH OMSORG 459 471 94 398 131 748 45 500 119 500
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 2 029 180 666 897 856 481 672 033 658 850

Försäljning av mark och fastigheter Ks -293 000 -80 000 -80 000 -108 000 -105 000

Budget 2021 inkl 
prel omdisp

PlanBudget 
2021

Utgifter
Projekt, tkr Total utgift Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023
Utbyggnad av industriområde Viared Västra 394 700 0 3 000 6 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra 50 000 0 1 000 0
Utbyggnad av industriområde Nordskogen 80 000 0 1 400 0
Utbyggnad av övriga industriområden 30 000 10 000 10 000 10 000
Utbyggnad av bostadsområden 30 000 10 000 10 000 10 000
Summa 584 700 20 000 25 400 26 000

Inkomster
Projekt, tkr Total utgift Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023
Försäljning industritomter Viared Västra -525 000 -10 000 -60 000 -60 000

Försäljning av industritomter Viared Norra -68 000 -4 000 -30 000 0

Försäljning av industritomter Nordskogen -127 000 -10 000 -10 000 -10 000
Försäljning av bostadstomter -1 000 0 0
Försäljning av övriga fastigheter -55 000 -35 000 -35 000

Summa -720 000 -80 000 -135 000 -105 000
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Utrednings- eller förstudieprojekt 2021-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekt Ansvarig nämnd

Gemensamma funktioner
Ny brandstation SÄRF Lfn
Idrotts- och fritidsanläggningar
Ridhuset, ny lokalisering Lfn
Ny ishall, i utredningen ska det även ingå vem som ska driva den Fofn
Nytt Skyttecenter Fofn
Dalsjöfors simhall Lfn
Futsalarena Lfn
Kulturverksamhet
Borås Museum, Ramnaparken Lfn
Se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter Kun
Utreda möjligheten att skapa ett "Art center" Kun
Förskolor
Tokarpsberg förskola Lfn
Förskola övre Sjöbo Lfn
Aplaredskolan, utökning förskola Lfn
Grundskolor
Asklandaskolan tillbyggnad Lfn
Gula Skolan, ombyggnad av idrottshall Lfn
Trandaredskolan ombyggnad Lfn
Tummarpskolan om- och tillbyggnad Lfn
Dalsjöskolan, anpassning 7-9 Lfn
Ny skola Lfn
Sandgärdskolan ombyggnad Lfn
Sandaredskolan ombyggnad Lfn
Idrottshallar grundskolor Lfn
Gymnasieskolor
Bäckängsgymnasiet, utökat lokalbehov Lfn
Ny gymnasieskola Lfn
Campus Bäckäng/Nornan Lfn
Omsorg om äldre och funktionshindrade
Vård- och omsorgsboende Lfn
Vård- och omsorgsboende 2 Lfn
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Utrednings- eller förstudieprojekt 2021-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekt Ansvarig nämnd

Gemensamma funktioner
Ny brandstation SÄRF Lfn
Idrotts- och fritidsanläggningar
Ridhuset, ny lokalisering Lfn
Ny ishall, i utredningen ska det även ingå vem som ska driva den Fofn
Nytt Skyttecenter Fofn
Dalsjöfors simhall Lfn
Futsalarena Lfn
Kulturverksamhet
Borås Museum, Ramnaparken Lfn
Se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter Kun
Utreda möjligheten att skapa ett "Art center" Kun
Förskolor
Tokarpsberg förskola Lfn
Förskola övre Sjöbo Lfn
Aplaredskolan, utökning förskola Lfn
Grundskolor
Asklandaskolan tillbyggnad Lfn
Gula Skolan, ombyggnad av idrottshall Lfn
Trandaredskolan ombyggnad Lfn
Tummarpskolan om- och tillbyggnad Lfn
Dalsjöskolan, anpassning 7-9 Lfn
Ny skola Lfn
Sandgärdskolan ombyggnad Lfn
Sandaredskolan ombyggnad Lfn
Idrottshallar grundskolor Lfn
Gymnasieskolor
Bäckängsgymnasiet, utökat lokalbehov Lfn
Ny gymnasieskola Lfn
Campus Bäckäng/Nornan Lfn
Omsorg om äldre och funktionshindrade
Vård- och omsorgsboende Lfn
Vård- och omsorgsboende 2 Lfn
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Kommunfullmäktige 

 

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

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

 
Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare. Normalt sammanträder 
Kommunfullmäktige tolv gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande. 

 Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 23 
 Moderata Samlingspartiet 15 
 Sverigedemokraterna 11 
 Vänsterpartiet 6 
 Kristdemokraterna 5 
 Centerpartiet 5 
 Liberalerna 5 
 Miljöpartiet de Gröna 3 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, 
förtroendemannautbildning, representation samt lokalkostnader räknas inte upp inför 2021. Verkligt 
utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser. 
  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
99 80 80

-15 049 -15 480 -15 480
-14 950 -15 400 -15 400
15 100 15 400 15 400

150 0 0
- - -
- - -

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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Revisorskollegiet 

 

 

Nämndens uppgift 
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån 
ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när 
det gäller efterlevnaden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisionen följer God 
revisionssed. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning. 

Revisorerna granskar 

 att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt 

 att räkenskaperna är rättvisande 
 att den interna kontrollen är tillräcklig 

Granskning enligt God revisionssed innebär: 

 att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för Första och Andra revisorsgrupperna 

 att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med 
uppställda 

 mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna 
kontrollen av verksamheten är tillräcklig 

 att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, det vill säga om de 
löpande och årliga räkenskaperna är rättvisande 

 att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 
 att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller Kommunfullmäktiges 

ansvarsprövning 
 av Kommunstyrelsen och nämnderna 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till revisorskollegiet uppgår till 6 050 tkr. För 2021 uppgår den egna 
personalstyrkan till totalt 5 heltidsanställda revisorer. Den egna personalstyrkan kompletteras med 
köp av externa revisionskonsulter. 

  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
535 625 643

-6 188 -6 625 -6 693
-5 653 -6 000 -6 050
5 875 6 000 6 050

222 0 0
1 033 1 033

- - -

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Ekonomiskt Sammandrag
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Revisorskollegiet 

 

 

Nämndens uppgift 
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån 
ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när 
det gäller efterlevnaden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisionen följer God 
revisionssed. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning. 

Revisorerna granskar 

 att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt 

 att räkenskaperna är rättvisande 
 att den interna kontrollen är tillräcklig 

Granskning enligt God revisionssed innebär: 

 att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för Första och Andra revisorsgrupperna 

 att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med 
uppställda 

 mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna 
kontrollen av verksamheten är tillräcklig 

 att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, det vill säga om de 
löpande och årliga räkenskaperna är rättvisande 

 att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 
 att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller Kommunfullmäktiges 

ansvarsprövning 
 av Kommunstyrelsen och nämnderna 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till revisorskollegiet uppgår till 6 050 tkr. För 2021 uppgår den egna 
personalstyrkan till totalt 5 heltidsanställda revisorer. Den egna personalstyrkan kompletteras med 
köp av externa revisionskonsulter. 

  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
535 625 643

-6 188 -6 625 -6 693
-5 653 -6 000 -6 050
5 875 6 000 6 050

222 0 0
1 033 1 033

- - -

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

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

 

Nämndens uppgift 

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 

övriga nämnders och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- 
och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 
 
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under 
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är 
av yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad. 
 
I Stadsledningskansliet verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt 
att följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att arbeta med 
kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser med mera. 
Kommunstyrelsen har även rollen som ”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens 
verksamhet.  
 
Ambitionen är att koncentrera och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt 
överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda 
riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering och 
analys av nämndernas resultat. 
 
Enheterna under Stadsledningskansliet speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, 
ekonomistyrning, personal/förhandling, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivsfrågor, 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
93 988 88 207 95 009

-248 716 -214 807 -225 759
-154 728 -126 600 -130 750
119 405 126 600 130 750
-35 323 0 0

5 000 5 000 -
-37 069 -40 000 -20 000

1 581 40 000 80 000

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
Försäljning av mark och fastigheter
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kvalitet och utveckling, kommunikation / marknadsföring, koncerninköp samt centrum för kunskap 
och säkerhet. 
 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 130,8 mnkr. Verksamhetens budgetram anpassas med 6,7 
mnkr till följd av en omorganisationsförändring till fem kommunalråd, med respektive politisk 
sekreterare. Vidare tillförs verksamheten 5,8 mnkr för att finansiera konceptet ’Narkotikahundar i 
skolan’, ytterligare 3,0 mnkr riktat mot allmän brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder, 
samt allmän förstärkning på 1,8 mnkr. 

 
Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Centrum för kunskap och säkerhet ska samverka med Polisen för att förebygga gängbildning och 
organiserad brottslighet, samt verka mot förekomsten av narkotika i de kommunala verksamheterna. 

Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer, och även 
förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. 

Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en prioriterad del i verksamhetsutvecklingen. 

Södra Torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Ytor som då frigörs kan till exempel användas för att utveckla torgmiljön och inslag av 
natur. 

Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas. 

Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för nya industriområden i serviceorterna. 

Borås Stad ska arbeta proaktivt för att köpa mark lämplig för villabebyggelse. 

Fler trygghetsboenden ska byggas i Borås. 

Sedan tidigare är fastslaget att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska 
utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Ett nav för detta arbete ska finnas inom 
Stadsledningskansliet, som bland annat kan stötta förvaltningar och bolag med den kunskap och 
samordning som kan behövas för att öka ambitionerna i genomförandet. 
 
Kommunstyrelsen ändrar sig organisatoriskt tillbaka till 2017 års nivå med 5 kommunalråd, med 
respektive politisk sekreterare per kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa hos Migrationsverket att undanta 
Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, EBO. 
 
Förvaltningen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom Borås Stads boenden för 
asylsökande, eller de organisationer som staden har eller haft en samverkan med, har inträffat. I de 
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kvalitet och utveckling, kommunikation / marknadsföring, koncerninköp samt centrum för kunskap 
och säkerhet. 
 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 130,8 mnkr. Verksamhetens budgetram anpassas med 6,7 
mnkr till följd av en omorganisationsförändring till fem kommunalråd, med respektive politisk 
sekreterare. Vidare tillförs verksamheten 5,8 mnkr för att finansiera konceptet ’Narkotikahundar i 
skolan’, ytterligare 3,0 mnkr riktat mot allmän brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder, 
samt allmän förstärkning på 1,8 mnkr. 

 
Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Centrum för kunskap och säkerhet ska samverka med Polisen för att förebygga gängbildning och 
organiserad brottslighet, samt verka mot förekomsten av narkotika i de kommunala verksamheterna. 

Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer, och även 
förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. 

Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en prioriterad del i verksamhetsutvecklingen. 

Södra Torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Ytor som då frigörs kan till exempel användas för att utveckla torgmiljön och inslag av 
natur. 

Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas. 

Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för nya industriområden i serviceorterna. 

Borås Stad ska arbeta proaktivt för att köpa mark lämplig för villabebyggelse. 

Fler trygghetsboenden ska byggas i Borås. 

Sedan tidigare är fastslaget att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska 
utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Ett nav för detta arbete ska finnas inom 
Stadsledningskansliet, som bland annat kan stötta förvaltningar och bolag med den kunskap och 
samordning som kan behövas för att öka ambitionerna i genomförandet. 
 
Kommunstyrelsen ändrar sig organisatoriskt tillbaka till 2017 års nivå med 5 kommunalråd, med 
respektive politisk sekreterare per kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa hos Migrationsverket att undanta 
Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, EBO. 
 
Förvaltningen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom Borås Stads boenden för 
asylsökande, eller de organisationer som staden har eller haft en samverkan med, har inträffat. I de 
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fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska CKS tillsammans med berörd förvaltning samverka med 
Polisen. 

 

Nya uppdrag 2021 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden 
tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt 
under första halvan av 2021. 
 
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger 
på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 
2021. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 
 
Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen 
ska ansvara för. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 
 

Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att överse den kommunala verksamheten med syftet att 
utarbeta direktiv som, inom lagens ramar, förhindrar och/eller försvårar att Borås Stads resurser tas i 
anspråk för någon som deltagit i eller stött terrorism. 

Kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av informella beslut som föranlett ekonomiska 
konsekvenser för Borås Stad. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot 
invasiva arter. 

 

Investeringar 

Inköp och försäljning av fastigheter 
För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 20 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas 
för 55 mnkr och tomter inom exploateringsområden säljas för 25 mnkr. 
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Utbyggnad av industriområden 
Utbyggnad av Viared Västra budgeteras till 10 mnkr och övriga industriområden budgeteras till 10 
mnkr. 
Utbyggnad av nya bostadsområden 
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 10 mnkr. 

KKoommmmuunnggeemmeennssaamm  vveerrkkssaammhheett  
 

 

 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 124,3 mnkr, vilket är en ökning med knappt 1,25 mnkr 
jämfört med 2020. De kostnader som bokförs på kommungemensamma verksamheten är svåra att 
påverka och räknas vanligtvis upp med mer än 1 %. Inför 2021 annonserar Västtrafik minskade 
kostnader för kollektivtrafiken som en konsekvens av coronapandemin, för att sedan öka igen under 
2022 alternativt 2023. Detta medför att den kommungemensamma ramen bör kunna täcka övriga 
uppräknade kostnader inom verksamheten under 2021. 
 
 

 

  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
872 0 0

-120 609 -123 050 -124 300
-119 737 -123 050 -124 300
118 100 123 050 124 300

-1 637 0 0
- - -
- - -

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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Utbyggnad av industriområden 
Utbyggnad av Viared Västra budgeteras till 10 mnkr och övriga industriområden budgeteras till 10 
mnkr. 
Utbyggnad av nya bostadsområden 
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 10 mnkr. 

KKoommmmuunnggeemmeennssaamm  vveerrkkssaammhheett  
 

 

 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 124,3 mnkr, vilket är en ökning med knappt 1,25 mnkr 
jämfört med 2020. De kostnader som bokförs på kommungemensamma verksamheten är svåra att 
påverka och räknas vanligtvis upp med mer än 1 %. Inför 2021 annonserar Västtrafik minskade 
kostnader för kollektivtrafiken som en konsekvens av coronapandemin, för att sedan öka igen under 
2022 alternativt 2023. Detta medför att den kommungemensamma ramen bör kunna täcka övriga 
uppräknade kostnader inom verksamheten under 2021. 
 
 

 

  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
872 0 0

-120 609 -123 050 -124 300
-119 737 -123 050 -124 300
118 100 123 050 124 300

-1 637 0 0
- - -
- - -

Ekonomiskt Sammandrag
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Kostnader
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Överförmyndarnämnden 
 

 

 

Nämndens uppgift 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Borås har sedan 
2003 en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom 
överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken samt vad som i övrigt gäller för överförmyndare 
eller överförmyndarnämnd enligt lag eller annan författning. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 9 mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,1 mnkr. I 
kommunbidraget finns även en allmän förstärkning med 0,1 mnkr. 
 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 
 
Nämnden ska fortsätta arbeta med att förbättra rekrytering av ställföreträdare för det ideella 
åtagande som ett god mans- eller förvaltaruppdrag innebär. 
 
 
Investeringar 
Investering avser nytt verksamhetssystem för att kunna digitalisera ärendehandläggningen. För 
projektet avsätts 0,25 mnkr. 
  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
0 0 0

-8 522 -8 850 -9 000
-8 522 -8 850 -9 000
6 725 8 850 9 000

-1 797 0 0

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
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Valnämnden 
 

 
 

Nämndens uppgift 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen och 
Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av 
naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller EU-val. 
 
Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 83 valdistrikt. Verksamhetens kostnader 
under valår består till största del av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten. Under icke valår 
begränsas kostnaderna till arvoden till Valnämndens ledamöter, lokalhyror 
för förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial. 
 

Ekonomiska förutsättningar  
Nämndens kommunbidrag sätts till 1,1 mnkr 2021, då inga val kommer att genomföras under året. 
 
 

Nya uppdrag 2021 
Valnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten av en gemensam distribution av valsedlar för 
demokratiskt invalda partier i kommunfullmäktige inför de kommande valen. 
 
 
 
 

  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
3 197 0 0

-6 474 -1 000 -1 100
-3 277 -1 000 -1 100
4 025 1 000 1 100

748 0 0
- - -
- - -

Ekonomiskt Sammandrag
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Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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Kostnader
Nettokostnader
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Valnämnden 
 

 
 

Nämndens uppgift 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen och 
Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av 
naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller EU-val. 
 
Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 83 valdistrikt. Verksamhetens kostnader 
under valår består till största del av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten. Under icke valår 
begränsas kostnaderna till arvoden till Valnämndens ledamöter, lokalhyror 
för förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial. 
 

Ekonomiska förutsättningar  
Nämndens kommunbidrag sätts till 1,1 mnkr 2021, då inga val kommer att genomföras under året. 
 
 

Nya uppdrag 2021 
Valnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten av en gemensam distribution av valsedlar för 
demokratiskt invalda partier i kommunfullmäktige inför de kommande valen. 
 
 
 
 

  

tkr
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2019 2020 2021
3 197 0 0

-6 474 -1 000 -1 100
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Lokalförsörjningsnämnden 
 

 

Nämndens uppgift 
Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion 
samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och 
anläggningar med god tillgänglighet. 
 
Nämnden har till huvuduppgift att svara för Borås stads lokal- och anläggningsförsörjning. 
Undantagna från nämndens ansvar är lokaler och verksamhetsspecifika anläggningar hos bland annat 
Servicenämnden, Tekniska nämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Lokalförsörjningsnämnden ska pröva Borås stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov 
ur ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv, och matcha dessa behov mot befintliga 
och uthyrningsbara lokaler i lokalbanken. 
 

Ekonomiska förutsättningar 
Lokalförsörjningens ram för år 2021 är 38,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett 
effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Nettoinvesteringar avser beslutade investeringar för 2021 exklusive 
omdisponeringar från föregående år. 
 
Nämnden tillförs 6,0 mnkr i utökat kommunbidrag för att finansiera hyrestak på sociala boenden 
samt kostnader för strategiskt ägda lokaler och kulturfastigheter, samt rivning och försäljning av 
aktuella fastighetsobjekt. 
 
Den största delen av nämndens verksamhet finansieras idag via ett framtaget och underfinansierat 
internhyressystem, vilket implementerades i alla förvaltningar inför budget 2017. Grundprincipen är 
att internhyrorna ska motsvara kostnader för lokaler över tid. De flesta av verksamhetslokalerna bär 
en solidarisk schablonhyra per kvadratmeter inom avgränsade lokalgrupper. Dessa lokalgrupper är 
framtagna utifrån den verksamhet som bedrivs inom lokalerna, samt vilken nämnd som har 
verksamhetsansvaret. Det utgår även olika hyror beroende på om lokalerna är nya eller inte. Nedan 
listas de lokalgrupper som är framtagna samt hyreskostnad per nivå och lokalgrupp för år 2021. Den 
genomsnittliga hyran är viktad efter ytfördelning mellan ny och gammal lokalgrupp inom respektive 
lokalgrupp. 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
815 627 886 422 911 290

-879 508 -918 772 -949 690
-63 881 -32 350 -38 400
31 900 32 350 38 400
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Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader, fastighetsskötsel och löpande underhåll. 
 

 

Internhyresfastigheter – Inhyrda och ägda 

Borås Stads internhyresfastigheter budgeteras till drygt 724,0 mnkr (706,9 mnkr) och med en total 
yta på 722 525 m2 (731 294 m2 ), vilket ger kostnaden 1 002 kr/m2 (967 kr/m2).  
 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Alla nya förskolor ska byggas med tillagningskök. 

Skolgårdar ska ses över och rustas upp så att de inbjuder till aktivitet och rörelse, samt trygghet och 
säkerhet. 

 

Nya uppdrag 2021 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna 
när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

 

Investeringar 
Investeringsbudgeten 2021 är för Lokalförsörjningsnämnden 480,1 mnkr. Investeringarna fördelar sig 
enligt följande: 

Internhyror på lokalgrupp, kr/m2

Nya Gamla Totalt
Grundskola 1147 697 922
Förskola 1882 874 1378
Gymnasium 1259 542 901
Äldreomsorg 1550 1026 1288
LSS daglig vht, mm. 1071 847 964
LSS-boenden 1741 1251 1496
Bibliotek 1764 915 1340
Fritid 1381 915 1148
Kontor 1205 654 930
Fritidsgårdar 1764 911 1338
IFO 1526 1269 1398
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Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader, fastighetsskötsel och löpande underhåll. 
 

 

Internhyresfastigheter – Inhyrda och ägda 

Borås Stads internhyresfastigheter budgeteras till drygt 724,0 mnkr (706,9 mnkr) och med en total 
yta på 722 525 m2 (731 294 m2 ), vilket ger kostnaden 1 002 kr/m2 (967 kr/m2).  
 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Alla nya förskolor ska byggas med tillagningskök. 

Skolgårdar ska ses över och rustas upp så att de inbjuder till aktivitet och rörelse, samt trygghet och 
säkerhet. 

 

Nya uppdrag 2021 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna 
när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

 

Investeringar 
Investeringsbudgeten 2021 är för Lokalförsörjningsnämnden 480,1 mnkr. Investeringarna fördelar sig 
enligt följande: 

Internhyror på lokalgrupp, kr/m2

Nya Gamla Totalt
Grundskola 1147 697 922
Förskola 1882 874 1378
Gymnasium 1259 542 901
Äldreomsorg 1550 1026 1288
LSS daglig vht, mm. 1071 847 964
LSS-boenden 1741 1251 1496
Bibliotek 1764 915 1340
Fritid 1381 915 1148
Kontor 1205 654 930
Fritidsgårdar 1764 911 1338
IFO 1526 1269 1398
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De olika investeringsprojekten kommenteras under respektive nämnd med undantag för 
investeringar i gemensamma funktioner, se nedan. 
 
Underhållsinvesteringar 
En följd av att komponentavskrivning infördes år 2017 innebar att planerat underhåll flyttades från 
driftsbudgeten till investeringsbudgeten. Medlen avsätts för att genomföra uppkomna behov, 
myndighetskrav samt utbyte av komponenter. I underhållsinvesteringar ingår även medel för 
tillgänglighetsanpassning i syfte att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 
Investeringar i brandsäkerhet som beror på förändrade myndighetskrav. Säkerhetsinvesteringar för 
att kunna hantera ej planerade uppkomna behov eller myndighetskrav kopplade till nya eller 
kompletterande säkerhetslösningar. Totalt avsätts 55,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket 
är en minskning med 12,7 mnkr jämfört med år 2020. 
 
Energi- och miljöåtgärder 
Totalt avsätts 8,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en minskning med 4,0 mnkr jämfört 
med år 2020. Detta utgör en pott med flera ändamål vilka nämnden kan omfördela mellan. Cirka 1,5 
mnkr är avsedda för installation av solceller. Därtill ingår medel för ventilations- och 
energisparåtgärder, övrig energieffektivisering samt åtgärder för att minska exponeringen av 
kemikalier som kan skada hälsa och miljö i Borås Stads lokaler. 
 
Hyresgästsanpassning 
I investeringsbudgeten finns avsatt medel för mindre investeringar i fastighetsbeståndet. Anslaget 
ska användas till akuta och viktiga verksamhetsförändringar under innevarande år. Medlen syftar till 
att verksamheterna ska fungera bättre genom att möjliggöra flexibilitet vid verksamhetsförändringar. 
I beloppet ingår även medel för eventuella moduletableringar samt de medel som tidigare år varit 
särskilt avsatta för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Totalt avsätts 21,0 mnkr för dessa 
investeringar år 2021, vilket är en ökning med 9,0 mnkr jämfört med år 2020. 
 
IT-investeringar 
Medel för att ansluta Borås Stads fastigheter till fibernätet samt IT investeringar i inhyrda fastigheter 
i syfte att uppnå Borås Stads standard. Totalt avsätts 6,0 mnkr för år 2021, vilket är en ökning med 
1,0 mnkr i jämförelse med år 2020. 
 
  

Budget 2021 Budget 2020
Gemensamma funktioner inkl  
externa projekt 114,9 96,2
Fri tids- och folkhälsonämnden 45,9 16,0
Förskolenämnden 39,5 23,2
Grundskolenämnden 180,5 101,1
Gymnas ie- och 
vuxenutbi ldningsnämnden 12,2 13,4
Socia la  omsorgsnämnden 87,1 35,5
Summa 480,1 285,4
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Guttasjön 
Om- och tillbyggnad för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Investeringen kommer att 
finansieras av ökade hyresintäkter. Totalt avsätts 18,9 mnkr varav 5,9 mnkr för år 2021. Projektet 
beräknas vara klart 2022. 
 
Hyresgästanpassningar externa hyresgäster 
Hyresgästanpassningar där investeringen finansieras av ökade hyresintäkter från externa 
hyresgäster. För år 2021 avsätts 1,0 mnkr. 
 
Fullmäktigesalen, ombyggnad 
Totalt avsätts 8,0 mnkr år 2021. Ett anläggningsråd ska genomföras innan slutligt investeringsbeslut. 
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Guttasjön 
Om- och tillbyggnad för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Investeringen kommer att 
finansieras av ökade hyresintäkter. Totalt avsätts 18,9 mnkr varav 5,9 mnkr för år 2021. Projektet 
beräknas vara klart 2022. 
 
Hyresgästanpassningar externa hyresgäster 
Hyresgästanpassningar där investeringen finansieras av ökade hyresintäkter från externa 
hyresgäster. För år 2021 avsätts 1,0 mnkr. 
 
Fullmäktigesalen, ombyggnad 
Totalt avsätts 8,0 mnkr år 2021. Ett anläggningsråd ska genomföras innan slutligt investeringsbeslut. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 
Nämndens uppgift 
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens 
områden planeras och bebyggs. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt 
tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämndens svarar också för kommunens samlade 
kartproduktion och lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksamheten med datorbaserade 
geografiska informationssystem. Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag 
avseende samhällsbyggnadsprocessen. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och få 
nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten.  

 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 21,6 mnkr och inkluderar ett 
effektiviseringskrav på 0,2 mnkr. Inom tilldelad budget har nämnden en viktig uppgift att förbereda 
för en god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad, kommunal service samt 
en attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar 
resurserna så att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på snabba insatser 
inom sitt område. Ny teknik och ett professionellt arbetssätt ska medverka till att ta fram underlag 
för etablering och tillväxt i Borås. 

Vision  
En god byggkultur främjar landet i sin helhet. Samhället efterfrågar ny bebyggelse, särskilt vad gäller 
bostäder, en efterfrågan som måste tillmötesgås.  

Samhällets grundläggande organisation, utformandet av infrastruktur, våra, fysiska miljöer och det 
regelverk som omgärdar detta har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. 
Principen att hela kommunen ska leva är mycket viktigt för Borås Stad. Detta för att garantera 

tkr
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43 551 43 561 45 312

-65 863 -65 011 -66 912
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23 950 21 450 21 600
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Ekonomiskt Sammandrag
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medborgarna i alla delar av kommunen en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet. Borås 
Stad skall vara framåtskridande och aktivt styra samhällsplaneringen för invånarnas välbefinnande.   

Kommunen innehåller många olika stadsdelar och områden med unika förutsättningar. Denna 
mångfald skall bevaras och förädlas med bibehållen eller förstärkt identitet. Stadsplanering och 
arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga 
naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det 
mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också 
bejaka platsens och invånarnas historia, identitet och kulturarv. Områdets karaktär ska bevaras och 
främjas för att bilda en arkitektonisk mångfald i samhällets infrastruktur och bebyggelse - i samråd 
med boende på plats. 

Socioekonomiska faktorer i området ska vara en underliggande faktor kring utformningen och 
framtagande av detaljplaner. Studier från USA och Brottsförebyggande rådet uppvisar en tydlig 
korrelation kring områdens socioekonomiska situation och höjden på byggnader. Högre hus har visat 
sig bidra till en negativ utveckling i redan utsatta områden. I utsatta områden ska därmed lägre hus, 
som personifierar byggnaden och dess boende, prioriteras i högre utsträckning. 

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer 
skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv inverkan på turistnäringen.  

Strategisk samhällsplanering samt mark och exploatering ska flyttas från Stadsledningskansliet och 
kommunstyrelsen till att vara en del av samhällsbyggnadsförvaltningen under 
samhällsbyggnadsnämnden. Detta skulle skapa ett helhetsperspektiv och ett samlat grepp kring 
stadens samhällsbyggnadsutveckling, jämfört med det frimärksperspektiv som idag råder. 

En utredning ska initieras av Kommunstyrelsen som lägger fram de ideala detaljer om hur 
organisationen på bästa sätt ska vara konstruerad. Därefter bör kommunstyrelsen bereda ärendet 
för Kommunfullmäktige för beslut. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet  
 

Nämnden ska arbeta med att tillgängligheten av detaljplaner, vilka ska möjliggöra varierad 

byggnation i varje serviceort med god boendemiljö och arkitektonisk gestaltning som ledord, 
kan säkerställas. 

Nämnden skall aktivt pröva förutsättningarna och vid lämpliga fall möjliggöra för 
generationsboenden vid detaljplanering.  

Samhällsbyggnadsnämnden skall verka för att inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde 
av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk 
byggnadstradition.  
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medborgarna i alla delar av kommunen en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet. Borås 
Stad skall vara framåtskridande och aktivt styra samhällsplaneringen för invånarnas välbefinnande.   

Kommunen innehåller många olika stadsdelar och områden med unika förutsättningar. Denna 
mångfald skall bevaras och förädlas med bibehållen eller förstärkt identitet. Stadsplanering och 
arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga 
naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det 
mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också 
bejaka platsens och invånarnas historia, identitet och kulturarv. Områdets karaktär ska bevaras och 
främjas för att bilda en arkitektonisk mångfald i samhällets infrastruktur och bebyggelse - i samråd 
med boende på plats. 

Socioekonomiska faktorer i området ska vara en underliggande faktor kring utformningen och 
framtagande av detaljplaner. Studier från USA och Brottsförebyggande rådet uppvisar en tydlig 
korrelation kring områdens socioekonomiska situation och höjden på byggnader. Högre hus har visat 
sig bidra till en negativ utveckling i redan utsatta områden. I utsatta områden ska därmed lägre hus, 
som personifierar byggnaden och dess boende, prioriteras i högre utsträckning. 

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer 
skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv inverkan på turistnäringen.  

Strategisk samhällsplanering samt mark och exploatering ska flyttas från Stadsledningskansliet och 
kommunstyrelsen till att vara en del av samhällsbyggnadsförvaltningen under 
samhällsbyggnadsnämnden. Detta skulle skapa ett helhetsperspektiv och ett samlat grepp kring 
stadens samhällsbyggnadsutveckling, jämfört med det frimärksperspektiv som idag råder. 

En utredning ska initieras av Kommunstyrelsen som lägger fram de ideala detaljer om hur 
organisationen på bästa sätt ska vara konstruerad. Därefter bör kommunstyrelsen bereda ärendet 
för Kommunfullmäktige för beslut. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet  
 

Nämnden ska arbeta med att tillgängligheten av detaljplaner, vilka ska möjliggöra varierad 

byggnation i varje serviceort med god boendemiljö och arkitektonisk gestaltning som ledord, 
kan säkerställas. 

Nämnden skall aktivt pröva förutsättningarna och vid lämpliga fall möjliggöra för 
generationsboenden vid detaljplanering.  

Samhällsbyggnadsnämnden skall verka för att inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde 
av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk 
byggnadstradition.  
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Nya uppdrag 2021 
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 

konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger 
på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 
2021. 
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Servicenämnden 

 
 

Nämndens uppgift 
Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra tjänster till kommunala nämnder och bolag 
med flera. Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns förutsättningar för en effektiv 
och rationell produktion. Verksamheten ska kontinuerligt anpassas till den volym och kvalitet som 
beställs.  
 
Ekonomiska förutsättningar 
Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2021. 
Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra 
nämnder och bolag. Detta ställer krav på att inte automatiskt kostnadskompensera sig i priserna till 
kunderna. Verksamheten måste löpande rationaliseras för att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen 
förutsätter att Servicenämnden bidrar till att uppfylla de effektivitets- och rationaliseringskrav som 
ställs på de tekniska verksamheter som är nämndens huvudbeställare och övriga 
nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa tjänsterna. 
 

Vision 
Servicenämnden ska, i sin roll som utförare, tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster med god 
kvalitet. Detta ställer motkrav på servicenämnden att ständigt arbeta efter god kompetens, väl 
utformade tjänster, ändamålsenlig utrustning samt professionell service. 
 
Servicenämnden ska renodla sina verksamheter och inför nya åtaganden alltid göra en analys utifrån 
långsiktighet och kvalitet för både den nya verksamheten och Servicenämnden. Samhällsnyttan ska 
ges stort utrymme i en sådan analys och bedömning. Alternativa driftsformer ska också presenteras 
och beaktas i detta arbete. 
 
Servicenämnden ska som aktör inom sina verksamhetsområden verka för balans i samhället, direkt 
motverka centralisering av marknadstjänster och erbjuda kostnadseffektiva lösningar för att öka 
konkurrensen på marknaden, utan att erhålla bidrag från skattekollektivet för ändamålet. 
Servicenämnden skall även tillse så att dess verksamhet inom respektive område inte blir för stor så 
att det hämmar marknadens utbud och utveckling och därmed minskar konkurrensen.   
 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
697 175 741 718 765 155
-690 665 -734 718 -758 155

6 510 7 000 7 000
0 0 0

6 510 7 000 7 000
34 498 34 498 34 498
-29 981 -52 000 -41 500

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag

Ekonomiskt Sammandrag

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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Servicenämnden 

 
 

Nämndens uppgift 
Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra tjänster till kommunala nämnder och bolag 
med flera. Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns förutsättningar för en effektiv 
och rationell produktion. Verksamheten ska kontinuerligt anpassas till den volym och kvalitet som 
beställs.  
 
Ekonomiska förutsättningar 
Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2021. 
Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra 
nämnder och bolag. Detta ställer krav på att inte automatiskt kostnadskompensera sig i priserna till 
kunderna. Verksamheten måste löpande rationaliseras för att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen 
förutsätter att Servicenämnden bidrar till att uppfylla de effektivitets- och rationaliseringskrav som 
ställs på de tekniska verksamheter som är nämndens huvudbeställare och övriga 
nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa tjänsterna. 
 

Vision 
Servicenämnden ska, i sin roll som utförare, tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster med god 
kvalitet. Detta ställer motkrav på servicenämnden att ständigt arbeta efter god kompetens, väl 
utformade tjänster, ändamålsenlig utrustning samt professionell service. 
 
Servicenämnden ska renodla sina verksamheter och inför nya åtaganden alltid göra en analys utifrån 
långsiktighet och kvalitet för både den nya verksamheten och Servicenämnden. Samhällsnyttan ska 
ges stort utrymme i en sådan analys och bedömning. Alternativa driftsformer ska också presenteras 
och beaktas i detta arbete. 
 
Servicenämnden ska som aktör inom sina verksamhetsområden verka för balans i samhället, direkt 
motverka centralisering av marknadstjänster och erbjuda kostnadseffektiva lösningar för att öka 
konkurrensen på marknaden, utan att erhålla bidrag från skattekollektivet för ändamålet. 
Servicenämnden skall även tillse så att dess verksamhet inom respektive område inte blir för stor så 
att det hämmar marknadens utbud och utveckling och därmed minskar konkurrensen.   
 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
697 175 741 718 765 155
-690 665 -734 718 -758 155

6 510 7 000 7 000
0 0 0

6 510 7 000 7 000
34 498 34 498 34 498
-29 981 -52 000 -41 500

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag

Ekonomiskt Sammandrag

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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Servicenämndens dataverksamhet ska verka för en övergång till öppna standarder, för att minska 
kostnader och plattforms-beroende lösningar. 
 
Servicenämndens beredskap vid extraordinära händelser ska vara av god standard med utbildad 
personal tränad för olika insatser i samhället. 
 
När Servicenämnden presenterar sina olika verksamheter ska även utrymme ges till presentation av 
alternativa driftsformer för sagda verksamheter med adekvat analys av de presenterade 
driftsformerna samt konsekvenser för Servicenämnden som helhet. 
 
Servicenämnden ska vara en konkurrenskraftig aktör inom beställar-utförar-konceptet med 
spetskompetens inom de av nämnden fastställda och prioriterade arbetsområdena. 
 
Vid exploatering ska om möjligt de nära boendes synpunkter beaktas vid arbetstider och arbeten 
 
Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 
 

Investeringar 
Fordon och maskiner 
Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga förvaltningar och en del bolag med fordon 
och maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 15,0 mnkr. Vid nyinköp ska miljöfordon, 
där så är möjligt, upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag. Finns absoluta behov kan 
anslaget överskridas ett enskilt år. 
 
Utskriftsenheter och kontorsutrustning 
Avser utskriftsenheter och annan kontorsutrustning såsom infoskärmar mm. Servicenämnden 
ansvarar för merparten av denna utrustning som köps in och hyrs ut genom internhyresavtal till de 
beställande förvaltningarna. För 2021 avsätts 2,5 mnkr till Servicenämndens förfogande. 
 
Mobiltelefoner 
Borås Stad ändrar modellen för hantering av mobiltelefoner och kringutrustning från leasing till 
egenägda mobiltelefoner som ett led i att kostnadseffektivisera och förenkla hantering och 
distribution. Det nya upplägget innebär att ett årligt investeringsanslag på 12,0 mnkr för inköp av 
utrustning. Förändringen innebär inte någon ökad kostnad för Borås Stad. 
 
IT-infrastruktur 

Den gemensamma IT-infrastrukturen består av dataservrar och annan kommunikationsutrustning Till 
nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr årligen till förnyelse och utbyte av denna utrustning. 
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Pantängen, förbättringsåtgärder 
Förbättringsåtgärderna omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning, utbyggnad av 
solcellsenergi samt reinvestering och förbättringsåtgärder av tvätthall. Till åtgärderna avsätts 3,0 
mnkr under 2021. 
 
Krisberedskapsförråd 
Avser nybyggnation av ett krisberedskapsförråd. Investeringen är beroende av att erforderliga 
politiska beslut fattas och att uppdraget tilldelas Servicenämnden. I det beräknade beloppet 6,0 mnkr 
har inte hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan reducera investeringsutgiften. 
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Pantängen, förbättringsåtgärder 
Förbättringsåtgärderna omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning, utbyggnad av 
solcellsenergi samt reinvestering och förbättringsåtgärder av tvätthall. Till åtgärderna avsätts 3,0 
mnkr under 2021. 
 
Krisberedskapsförråd 
Avser nybyggnation av ett krisberedskapsförråd. Investeringen är beroende av att erforderliga 
politiska beslut fattas och att uppdraget tilldelas Servicenämnden. I det beräknade beloppet 6,0 mnkr 
har inte hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan reducera investeringsutgiften. 
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Tekniska nämnden 
 

 

 
Nämndens uppgift 
Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och 
fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för 
medborgarnas välbefinnande. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 159,4 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,5 
mnkr. Kommunbidraget har höjts med 3,9 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden och 
dess ytterområden inom nämndens hela verksamhetsområde. Nämndens ram förstärks även med 
0,9 mnkr som kompensation för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, samt 1,0 mnkr för 
gestaltning i samband med Borås 400 år. 

Nämndens ram har även justerats i och med att verksamheten för Borås Kommuns Parkerings AB 
övergår till Tekniska nämndens ansvar, vilket ger en beräknad om 4 miljoner kronor i förstärkt 
resultat för 2021. 

 

Vision  
Borås Stads vision för Tekniska nämndens utveckling och arbete ska resultera i en effektivisering av 
ägda samhällsresurser.  

Utvecklingen i nämndens arbete ska resultera i en effektivisering av ägda samhällsresurser. 
Kommunen ska sträva efter att i utsatta områden, i närheten av förskolor, sjukhus eller parkmiljöer, 
vidta trafikavskärmande och trygghetsskapande åtgärder ex. bättre belysning.  Kommunen ska 

tkr
Bokslut Prognos Budget

2019 2020 2021
116 945 82 157 86 687

-263 117 -234 807 -246 037
-146 172 -152 650 -159 350
146 745 152 650 159 350

573 0 0
23 781 23 781 23 781

-78 181 -128 915 -139 586

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Ekonomiskt Sammandrag
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arbeta för ett tryggt samhälle. Klotter och nedskräpning är problem som inverkar negativt på 
invånarnas trivsel och trygghetskänsla. 
 
Kommunens vägar måste hålla god kvalitet över hela kommunen och under hela året. Att folk cyklar 
till arbetet, skolan eller till en knutpunkt för annat färdmedel är positivt. Förvaltningen ska arbeta för 
att genomföra intentionen i den av fullmäktige beslutade cykelplanen. I vårt Borås ska vi ha ett 
fungerande vägunderhåll och för de boende en säker, trygg och miljövänlig trafikmiljö. Genom en 
långsikt strategi- och genomförandeplan med en trygg finansiering når vi detta. 
 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet  

Där det är lämpligt ska stråk för gång- och cykeltrafikanter separeras. 

Beträffande cykelinfrastruktur skall lokala cykelvägar i Borås centrum samt i serviceorterna 
prioriteras, före sammanhängande stråk. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på lämpliga, strategiska platser.  

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för att öka trafiksäkerhet 
och tillgänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan 
användas för en utvecklad torgmiljö och kvalitetshöjande inslag så som natur och grönska.     

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för ska vara 
tillgänglighetsanpassade.  

Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid samhällsplaneringen. 

Tekniska nämnder ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor 
och grundskolor.  

Tekniska nämnden ska inventera och analysera behovet av beläggning av Borås vägnät i 3 års planer. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att, tillsammans med arrangörerna för Kretsloppet i Borås, ha 
aktivitet(er) i samband med kretsloppet med syftet att stimulera och främja cyklande hos barn och 
unga.  

Tekniska nämnden uppdras, i samarbete med Kulturnämnden och ortsråden, att utsmycka 
serviceorterna.  

Nya uppdrag 2021 
Nämnden skall utreda och presentera ett nytt ’Ansvarsfullt Skogsförvaltningsprogram för Produktiv 
Skogsmark’ där syftet är att, med ekonomin som ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens 
skogsmark samtidigt som mångfalden av både träslag och biologiska miljöer ökar. 

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden, under 2021, utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilde eleven drabbas. 
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arbeta för ett tryggt samhälle. Klotter och nedskräpning är problem som inverkar negativt på 
invånarnas trivsel och trygghetskänsla. 
 
Kommunens vägar måste hålla god kvalitet över hela kommunen och under hela året. Att folk cyklar 
till arbetet, skolan eller till en knutpunkt för annat färdmedel är positivt. Förvaltningen ska arbeta för 
att genomföra intentionen i den av fullmäktige beslutade cykelplanen. I vårt Borås ska vi ha ett 
fungerande vägunderhåll och för de boende en säker, trygg och miljövänlig trafikmiljö. Genom en 
långsikt strategi- och genomförandeplan med en trygg finansiering når vi detta. 
 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet  

Där det är lämpligt ska stråk för gång- och cykeltrafikanter separeras. 

Beträffande cykelinfrastruktur skall lokala cykelvägar i Borås centrum samt i serviceorterna 
prioriteras, före sammanhängande stråk. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på lämpliga, strategiska platser.  

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för att öka trafiksäkerhet 
och tillgänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan 
användas för en utvecklad torgmiljö och kvalitetshöjande inslag så som natur och grönska.     

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för ska vara 
tillgänglighetsanpassade.  

Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid samhällsplaneringen. 

Tekniska nämnder ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor 
och grundskolor.  

Tekniska nämnden ska inventera och analysera behovet av beläggning av Borås vägnät i 3 års planer. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att, tillsammans med arrangörerna för Kretsloppet i Borås, ha 
aktivitet(er) i samband med kretsloppet med syftet att stimulera och främja cyklande hos barn och 
unga.  

Tekniska nämnden uppdras, i samarbete med Kulturnämnden och ortsråden, att utsmycka 
serviceorterna.  

Nya uppdrag 2021 
Nämnden skall utreda och presentera ett nytt ’Ansvarsfullt Skogsförvaltningsprogram för Produktiv 
Skogsmark’ där syftet är att, med ekonomin som ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens 
skogsmark samtidigt som mångfalden av både träslag och biologiska miljöer ökar. 

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden, under 2021, utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilde eleven drabbas. 
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Investeringar 
 

Beläggningsunderhåll 

Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll innebär att beläggningsunderhållet betraktas 
som investering och skrivs av under en längre period i stället för att som tidigare kostnadsförs direkt 
som driftkostnad. För 2021 avsätts 15,0 mnkr i investeringsbudgeten. Kvar på driften finns 1,6 mnkr 
för reparationer och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 
16,6 mnkr. Tillkommer gör externa medel för återställning av mark efter fiberdragningar. 

Attraktiv stad 

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer 
som finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av 
stadscentrum. Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med 
fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Inför Borås stads 400-års jubileum 
genomförs en extra satsning med målsättningen att iordningsställa kvarteret Eko10 bakom gamla 
”Postenhuset” och Hallbergsplatsen. I samband med 400-årsfirandet planeras också för en 
jubileumsskulptur i området kring Krokshallstorget. För projekten inom detta konto avsätts normalt 
årligen 3,0 mnkr. För år 2021 finns 8,2 mnkr till förfogande. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten för gator och broar som ur 
investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa kan 
administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där 
Kommunfullmäktige- eller Kommunstyrelsebeslut ska inväntas för varje enskilt projekt. Anslaget för 
2021 är 5,5 mnkr. Om en enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas detta från nästa 
års volym. 

Program för tillgänglighet 

Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att 
identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för 
handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån. För projekten 
avsätts 1,0 mnkr årligen. 

Gång- och cykelvägar 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de 
oskyddade trafikanterna. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister 
kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att 
fler ska välja cykeln som transportmedel. Anslaget för 2021 är 2,0 mnkr. Även gång och cykelvägar 
där Trafikverket är väghållare kan bli aktuella. Kommunen är beredd att bidra till finansieringen om 
detta är angeläget och innebär en tidsmässig tidigareläggning. 
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Upprustning/reinvestering befintliga gång- och cykelvägar  

I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett 
sammanhängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet.  

Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för 
de oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen och separering mellan trafikslagen. 
Fokus har varit på att separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. I takt med att cykeltrafiken 
förväntas öka och fler kommer att välja elcykel framför traditionell uppstår behov av att även 
separera gående från cyklister på de gemensamma gång- och cykelbanorna.  

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka 
utmed de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för 
att fler ska välja cykeln som transportmedel. Anslaget för 2021 är 7,0 mnkr. 

Reinvestering av gatubelysning 

Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller rostskadebesiktning 
har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala 
staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2021 avsätts 2,5 mnkr. Medel från fiberdragande 
aktörer kan användas till kabelutbyte om det är orsakat av fibergrävningarna. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 

Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag 
standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av 
att successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att 
bestå av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker 
belysning framåt. För 2021 avsätts 4,0 mnkr. 

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning 

När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. 
Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. 
ackordsbelysning. Att mäta gatubelysningen innebär att vi kan tillgodoräkna oss de ekonomiska 
besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att 
effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle 
innebära att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och 
på så vis reinvestera i nätet där det behövs. För 2021 avsätts 2,0 mnkr för ändamålet. 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) 

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av 
investeringar, initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, 
åtgärder på Södra Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom 
projektet. Målet är att få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat 
resande. För åtgärderna avsätts 2,0 mnkr under 2021. 
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Upprustning/reinvestering befintliga gång- och cykelvägar  

I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett 
sammanhängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet.  

Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för 
de oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen och separering mellan trafikslagen. 
Fokus har varit på att separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. I takt med att cykeltrafiken 
förväntas öka och fler kommer att välja elcykel framför traditionell uppstår behov av att även 
separera gående från cyklister på de gemensamma gång- och cykelbanorna.  

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka 
utmed de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för 
att fler ska välja cykeln som transportmedel. Anslaget för 2021 är 7,0 mnkr. 

Reinvestering av gatubelysning 

Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller rostskadebesiktning 
har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala 
staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2021 avsätts 2,5 mnkr. Medel från fiberdragande 
aktörer kan användas till kabelutbyte om det är orsakat av fibergrävningarna. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 

Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag 
standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av 
att successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att 
bestå av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker 
belysning framåt. För 2021 avsätts 4,0 mnkr. 

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning 

När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. 
Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. 
ackordsbelysning. Att mäta gatubelysningen innebär att vi kan tillgodoräkna oss de ekonomiska 
besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att 
effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle 
innebära att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och 
på så vis reinvestera i nätet där det behövs. För 2021 avsätts 2,0 mnkr för ändamålet. 

Kollektivtrafik (stadstrafiken) 

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av 
investeringar, initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, 
åtgärder på Södra Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom 
projektet. Målet är att få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat 
resande. För åtgärderna avsätts 2,0 mnkr under 2021. 
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Borås flygplats 

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för 
närvarande till år 2028. Rullbanans toppbeläggning från 2010 är i behov av bindemedels-försegling 
för förlängning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av 
markarbeten för kommande utökning av västra stationsplattan och samtidig flyttning och 
modernisering av tankområdet för flygbränsle. På delar av det 40 000 m² stora grässtråket kommer 
fortsatt att behövas vissa flygsäkerhetshöjande markåtgärder. Inom detta konto avsätts 0,5 mnkr 
årligen, med förstärkning om 0,3 mnkr under 2021. 

Upprustning av centrummiljöer 

Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför 
centralorten. Senare utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i stadsdelcentra i 
centralorten. Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för 
genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet 
kommer att ske under flera år. För genomförande av åtgärder inom projektet avsätts normalt 2,0 
mnkr årligen. Tekniska nämnden har dock oförbrukade medel kvar från tidigare år så några nya 
anslag är därför inte aktuellt för år 2021. 

Ny Nybro och gångstråk Resecentrum-Kongresshus/Högskola 

Den befintliga Nybron över Viskan har fel riktning med hänsyn till att cityringen och korsningen med 
Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot 
Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på Cityringen vilket också ger bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta leden i city. För projektet har medel tidigare beviljats 
för gångstråket Resecentrum – Borås Kongress/Högskolan och nu återstår själva bron samt gångstråk 
Sven-Erikssonsgatan. Totalt beräknad utgift för bron är 44 mnkr varav 10,0 mnkr tillförs som anslag 
under 2021. 

Grönområdesplanen 

Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas av grönområdesplanen för Borås Stad. 
De åtgärder som föreslås i planen avser bland annat att förstärka grönområden till mer 
sammanhängande stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. 
För 2021 avsätts 2,0 mnkr. 

Lekplatser 

Tekniska nämnden förvaltar 162 lekplatser inom kommunen. En del av lekplatserna är slitna och 
uppfyller inte längre säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller idag särskilda normer. 
Lekplatserna ska besiktigas en gång om året och ska dessutom ha kontinuerlig tillsyn. De lekplatser 
som inte klarar kraven måste, om renovering inte sker, rivas. För upprustning och renovering av 
lekplatser avsätts 8,0 mnkr under 2021.  
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Trygghetsåtgärder och Diverse mindre parkinvesteringar 

Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över kan bland annat avse utbyte av träd, 
upprustning av trappor och renovering av parkvägar. För ändamålet avsätts årligen 7,0 mnkr vilket 
även omfattar trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur. 

 

Aktivitets- och kulturpark i Fristad 

En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet 
innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer 
till utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken 
kommer genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro. 
Projektet budgeteras netto till 6,0 mnkr med beräknad start 2022. Framtid Fristad förväntas skjuta till 
4 mnkr till projektet, främst genom sökta bidrag. 

 

Kronängsparken (en del av Borås 400 års Jubileumspark) 

Genom stadsdelarna Getängen, Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa, ända ned till Osdal i söder, 
finns planer på ett Grönblått stråk. Som en första etapp i detta stråk byggs Kronängsparken om inför 
kommunens 400-års jubileum 2021. Totalt avsätts 18,0 mnkr för projektet varav 2,5 mnkr ges som 
anslag under 2021. 

 

Tekniska nämnden (persontransporter) 
 

 

 
 

Nämndens uppgift 
Tekniska nämnden handlägger alla frågor rörande kommunens samordning av samhällsbetalda 

persontransporter inom kommunen såsom färdtjänst och resor till och från daglig verksamhet. 
Vidare svarar nämnden för planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad samt uppgifter 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
15 450 14 310 16 739

-91 337 -90 510 -93 889
-75 887 -76 200 -77 150
68 800 76 200 77 150
-7 087 0 0

- - -
- - -

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag

Ekonomiskt Sammandrag
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Trygghetsåtgärder och Diverse mindre parkinvesteringar 

Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över kan bland annat avse utbyte av träd, 
upprustning av trappor och renovering av parkvägar. För ändamålet avsätts årligen 7,0 mnkr vilket 
även omfattar trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur. 

 

Aktivitets- och kulturpark i Fristad 

En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet 
innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer 
till utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken 
kommer genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro. 
Projektet budgeteras netto till 6,0 mnkr med beräknad start 2022. Framtid Fristad förväntas skjuta till 
4 mnkr till projektet, främst genom sökta bidrag. 

 

Kronängsparken (en del av Borås 400 års Jubileumspark) 

Genom stadsdelarna Getängen, Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa, ända ned till Osdal i söder, 
finns planer på ett Grönblått stråk. Som en första etapp i detta stråk byggs Kronängsparken om inför 
kommunens 400-års jubileum 2021. Totalt avsätts 18,0 mnkr för projektet varav 2,5 mnkr ges som 
anslag under 2021. 

 

Tekniska nämnden (persontransporter) 
 

 

 
 

Nämndens uppgift 
Tekniska nämnden handlägger alla frågor rörande kommunens samordning av samhällsbetalda 

persontransporter inom kommunen såsom färdtjänst och resor till och från daglig verksamhet. 
Vidare svarar nämnden för planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad samt uppgifter 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
15 450 14 310 16 739

-91 337 -90 510 -93 889
-75 887 -76 200 -77 150
68 800 76 200 77 150
-7 087 0 0

- - -
- - -
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Ekonomiskt Sammandrag
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enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. Nämnden driver särskoleskjuts i egen regi, 
beställningscentral för färdtjänstresor, bilpool för tjänsteresor för anställa inom Borås Stad, samt 
handlägger trafiksäkerhetsfrågor kring persontransporter. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 77,2 mnkr för 2021 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 3,7% 
jämfört med budget 2020. Kommunbidraget till Persontransporter höjdes med 5,0 mnkr inför budget 
2020 för att rätta till de ekonomiska obalanserna inom verksamheten. 

 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3414

44 
 

Miljö- och konsumentnämnden 
 

 

 
Nämndens uppdrag 
Miljö- och konsumentnämnden är central i arbetet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling. Som lokal tillsynsmyndighet kontrollerar nämnden att miljölagstiftningen 
efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: • Miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskydd • Förorenade områden • Täkter och jordbruk • Kemiska produkter • Avfall och 
producentansvar. I nämndens ansvar ingår livsmedels-, smittskydds- och strålskyddslagstiftningarna, 
och vidare ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.  

Nämnden arbetar med naturvårdsfrågor samt att samla in och ställa samman fakta om 
miljösituationen i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen och att genom 
information och rådgivning verka för ökad kunskap för miljöfrågorna hos såväl företag och 
organisationer som enskilda boråsare. 

Nämnden har även ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning och energi- och 
bostadsinformation. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 30,0 mnkr och inkluderar ett 
effektiviseringskrav på 0,27 mnkr. I kommunbidraget finns en förstärkning med 0,7 mnkr varav 0,46 
mnkr avser helårseffekt för tjänsterna som miljöutredare för förorenade områden. Nämndens ram 
har även förstärkts med 1,7 mnkr för att intensifiera myndighetsarbetet kring tillsyn mot 
verksamheter, som en del i narkotikaförebyggande arbetet. 

 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
20 806 23 815 25 254

-45 948 -51 215 -55 254
-25 142 -27 400 -30 000
25 875 27 400 30 000

733 0 0
151 151 151

-613 - -

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Ekonomiskt Sammandrag
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Miljö- och konsumentnämnden 
 

 

 
Nämndens uppdrag 
Miljö- och konsumentnämnden är central i arbetet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling. Som lokal tillsynsmyndighet kontrollerar nämnden att miljölagstiftningen 
efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: • Miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskydd • Förorenade områden • Täkter och jordbruk • Kemiska produkter • Avfall och 
producentansvar. I nämndens ansvar ingår livsmedels-, smittskydds- och strålskyddslagstiftningarna, 
och vidare ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.  

Nämnden arbetar med naturvårdsfrågor samt att samla in och ställa samman fakta om 
miljösituationen i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen och att genom 
information och rådgivning verka för ökad kunskap för miljöfrågorna hos såväl företag och 
organisationer som enskilda boråsare. 

Nämnden har även ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning och energi- och 
bostadsinformation. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 30,0 mnkr och inkluderar ett 
effektiviseringskrav på 0,27 mnkr. I kommunbidraget finns en förstärkning med 0,7 mnkr varav 0,46 
mnkr avser helårseffekt för tjänsterna som miljöutredare för förorenade områden. Nämndens ram 
har även förstärkts med 1,7 mnkr för att intensifiera myndighetsarbetet kring tillsyn mot 
verksamheter, som en del i narkotikaförebyggande arbetet. 

 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
20 806 23 815 25 254

-45 948 -51 215 -55 254
-25 142 -27 400 -30 000
25 875 27 400 30 000

733 0 0
151 151 151

-613 - -

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Ekonomiskt Sammandrag
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Vision  
Miljö- och konsumentnämnden är den politiska församling som inom Borås Stad är ansvarig för det 
lokala miljö- och hälsoskyddsarbetet. Nämnden har också ansvaret för konsumentrådgivning och 
ekonomisk rådgivning, samt  tillstånd. Utöver detta ska nämnden se till att Borås Stad präglas av en 
ren miljö både inom och utomhus. Likaså bör energieffektiviserade åtgärder prioriteras. 

Nämnden ska gentemot medborgarna även vara behjälplig i ekonomiska frågor i allt från 
konsumentfrågor till människor i stort behov av ekonomisk rådgivning.  

Det är därmed Kommunstyrelsens vision att ekonomisk rådgivning ska tillhandahållas av utbildad 
personal med kompetens inom området. Personal som bedriver tillsynskontroller ska vara utbildade 
och bedriva arbetet på ett rättssäkert sätt och till en skälig kostnad för näringsidkare. 

Människan har stor påverkan på naturen och miljön. För att inte riskera kommande generationers 
behov måste vi ständigt förbättra vårt sätt att ta hand om vår omgivning och bruka naturresurser 
med omsorg för kommande generationer. För att värna den biologiska mångfalden krävs ett aktivt 
arbete med hänsyn till varje ärendes unika omständigheter.  Hänsyn till den grundlagsskyddade 
äganderätten skall tas i beaktning så att inga orimliga intrång sker i denna. 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 
Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska vara skäliga och så långt som möjligt utformas så att 
kunderna betalar enligt självkostnadsprincipen. 

Nämnden ska använda sig att rättvisemodellen, där tillsynsavgift enbart får tas ut när en tillsyn de 
facto har genomförts. 

Nämnden ska medverka i klimatarbetet, som klimatanpassning och framtagande av energi- och 
klimatplan. 

Miljö̈- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksamheten 
enligt alkohollagen. 

Nämnden ska vara drivande med att uppdatera aktuella styrdokument för att tillse att Borås Stad ej 
köper in drivmedel som är baserade på jordbruksråvaror.  

Nämnden skall slopa kvantitativa mål beträffande ekologiska livsmedel. 

Nämnden ansvarar för att avsluta Borås Stads medlemskap i FairTrade. 

 

Nya uppdrag 2021 
Nämnden får i uppgift att utreda och ge förslag på hur matsvinnet kan minskas i Borås Stad. 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger 
på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 
2021.  
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Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: fritid- och 
folkhälsa samt föreningsbidrag. 
 

Fritid- och folkhälsa 

 

 
 
Nämndens uppgift 
Fritid- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 
 
Fritid- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt 
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna för Fritid- och folkhälsa budgeteras till 225,8 mnkr för 2021 och inkluderar ett 
effektivitetskrav på 2,2 mnkr. Kommunbidraget höjs med 3,0 mnkr för ökad hyra i samband med 
ombyggnationen av Borås Arena. För ökad hyra i Stadsparksbadet efter takrenovering tillförs 
nämnden 2,0 mnkr. Boråshallen utvecklas i och med Borås Baskets investering i ny restaurangdel till 
Borås Stads nya evenemangshall. Kommunen kommer att hyra in sig i med en årlig hyra på 2,35 mnkr 
och nämnden får då motsvarande summa i utökat kommunbidrag. I övrigt tillförs nämnden 2,3 mnkr 
i kommunbidrag bl.a. avseende ökade kapitalkostnader för samtliga berörda anläggningar. I samband 
med beslutet om ekonomiska ramar i våras fick Fritids- och folkhälsonämnden 0,7 mnkr i ökad 
målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning för fritidsgårdarna. 
 
Nämndens ram utökas även med 1,2 mnkr som förstärkning till ortsråden, samt anpassas med 2,0 
mnkr för avveckling av Brygghuset med tillhörande verksamhet. 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
64 208 61 837 61 584

-281 619 -282 137 -287 334
-217 411 -220 300 -225 750
209 310 220 300 225 750

-8 101 0 0
150 150 -

-26 853 -14 730 -15 950

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: fritid- och 
folkhälsa samt föreningsbidrag. 
 

Fritid- och folkhälsa 

 

 
 
Nämndens uppgift 
Fritid- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 
 
Fritid- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt 
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna för Fritid- och folkhälsa budgeteras till 225,8 mnkr för 2021 och inkluderar ett 
effektivitetskrav på 2,2 mnkr. Kommunbidraget höjs med 3,0 mnkr för ökad hyra i samband med 
ombyggnationen av Borås Arena. För ökad hyra i Stadsparksbadet efter takrenovering tillförs 
nämnden 2,0 mnkr. Boråshallen utvecklas i och med Borås Baskets investering i ny restaurangdel till 
Borås Stads nya evenemangshall. Kommunen kommer att hyra in sig i med en årlig hyra på 2,35 mnkr 
och nämnden får då motsvarande summa i utökat kommunbidrag. I övrigt tillförs nämnden 2,3 mnkr 
i kommunbidrag bl.a. avseende ökade kapitalkostnader för samtliga berörda anläggningar. I samband 
med beslutet om ekonomiska ramar i våras fick Fritids- och folkhälsonämnden 0,7 mnkr i ökad 
målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning för fritidsgårdarna. 
 
Nämndens ram utökas även med 1,2 mnkr som förstärkning till ortsråden, samt anpassas med 2,0 
mnkr för avveckling av Brygghuset med tillhörande verksamhet. 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
64 208 61 837 61 584

-281 619 -282 137 -287 334
-217 411 -220 300 -225 750
209 310 220 300 225 750

-8 101 0 0
150 150 -

-26 853 -14 730 -15 950

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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Vision 
Den ideella sektorn utgör vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga sektorn en tredje 
betydelsefull sfär inom det svenska samhället. Enskilda individers frivilliginsatser, de ideella 
föreningarnas och idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i samhället och har en stor 
betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, kunskapsutvecklingen, folkhälsan och demokratin. 

Starka lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd, präglad av en stark medborgaranda, där 
människor oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra medborgares välbefinnande, är en viktig 
faktor i byggandet av det goda samhället. 

Tidigare studier visar ett tydligt samband mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av 
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och 
ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en 
stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder 
dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid som står bort från kriminalitet och missbruk. Särskilt 
framgångsrika idrottsföreningar och enskilda utövare kan sätta hemkommunen på kartan och bidrar 
på så sätt till den lokala tillväxten. Behovet av välfungerande föreningar som bygger på gemenskap 
och demokratiska värderingar är viktigare nu än någonsin. 

Borås Stad har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som smått. 
Tillgänglighet och mångfald vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också 
ekonomiska bidrag till projekt och löpande verksamhet är av vital betydelse. För att utveckla Borås 
Stads idrottsliv krävs samarbete mellan kommun, näringsliv och idrottsföreningar. 

Borås Stad måste satsa ännu mer på spontanidrotten, då det är ett viktigt inslag i våra ungdomars 
fritid och kommunen ska ha som målsättning att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just för 
spontanidrott. 

Utöver idrotten finns också andra behov av nöjen och rekreation för att fylla människors fritid med 
meningsfulla aktiviteter. Inte minst är det viktigt att människor får utökade möjligheter att samlas 
och umgås med varandra, i synnerhet gäller det verksamhet som är riktad till barn och ungdomar. 

För att öka antalet ungdomar som söker sig till föreningslivet är det viktigt med ett brett utbud av 
aktiviteter. Föreningar som erhåller bidrag ska garantera att verksamheten är drogfri. För att 
motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det viktigt att noggranna kontroller utförs och att 
allt misstänkt fusk polisanmäls. 

Sverigedemokraterna anser dock inte att det är kommunens uppgift att främja och bevara etniska 
föreningar som inte omfattas inom majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. Vår 
bedömning är att det är civilsamhällets uppgift att, om intresset existerar, utveckla sin egen 
verksamhet och därigenom tillfredsställa eventuella ambitioner om bevarande av övriga kulturer. 
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Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 
 
Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
 
Nämnden ska göra sin del i att garantera elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg 
eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet provanställning. 
 
Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp samt hedersrelaterat förtryck och våld ska ingå i 
Borås Stads arbete med Säker och trygg förening. Arbetet med Säker och trygg förening ska även 
omfatta föreningarnas engagemang om framtagande av integrationsplan. 
 
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nämnden 
ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 
 
Ortsråden ska fortsätta utvecklas. 
 
Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna för spontanidrott.  

Uppdra Fritid- och Folkhälsonämnden att tillsammans med Tekniska nämnden planera 
aktivitetsplatser i alla serviceorter  
 
 

Nya uppdrag 2021 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny badplats, vilket gärna kan ske i 
samverkan med föreningslivet. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för fritidsgårdarna så att dessa 
håller öppet när behovet är som störst. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med 
föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt. 

En förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet till alternativ 
driftsform prövas. 
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Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 
 
Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
 
Nämnden ska göra sin del i att garantera elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg 
eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet provanställning. 
 
Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp samt hedersrelaterat förtryck och våld ska ingå i 
Borås Stads arbete med Säker och trygg förening. Arbetet med Säker och trygg förening ska även 
omfatta föreningarnas engagemang om framtagande av integrationsplan. 
 
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nämnden 
ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 
 
Ortsråden ska fortsätta utvecklas. 
 
Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna för spontanidrott.  

Uppdra Fritid- och Folkhälsonämnden att tillsammans med Tekniska nämnden planera 
aktivitetsplatser i alla serviceorter  
 
 

Nya uppdrag 2021 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny badplats, vilket gärna kan ske i 
samverkan med föreningslivet. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för fritidsgårdarna så att dessa 
håller öppet när behovet är som störst. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med 
föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt. 

En förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet till alternativ 
driftsform prövas. 
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Investeringar 
Konstgräsplaner 
Nämnden följer den utbytesplan som finns för de 16 konstgräsplanerna Varje plan har en "livslängd" 
på ca 7-10 år, beroende på utnyttjandegraden under åren. Därefter rullas gräset upp och används på 
skolgårdar eller andra allmänna ytor, där konstgräset fyller en bättre funktion än en grusplan. För 
ändamålet avsätts 0,6 mnkr. 
 
Aktivitetsplatser 
Avser utveckling av näridrottsplatser och utebad i enlighet med utredningen "Näridrottsplatser och 
badplatser i Borås Stad". För 2021 avsätts sammanlagt 3,0 mnkr inom detta konto. 
 
Badplatser och utebad 
Föregående vinters hårda stormar orsakade stora erosionsskador på flera badplatser. Nämnden gör 
därför ett uppehåll i den beslutade badplatsplanen och fokuserar främst på åtgärder kopplade till 
detta istället. 
Det projekt som avses genomföras under 2021 är: 
*Förlängning av stensatt strandpromenad för att förhindra framtida erosion. 
*Nya bryggor till Hofsnäs badplats 
*Asfaltering av en liten del av Almenäs badplatsparkering 
 
För 2021 avsätts sammanlagt 0,9 mnkr inom detta konto. 
 
Diverse mindre inventarier och utrustning 
Avser inventarier och utrustning till idrottshallar och idrottsplatser. Inom detta konto avsätts årligen 
1,5 mnkr. 
 
Spår och leder 
Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt 
beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och 
underlätta för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar 
Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor 
oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden. 
Några av de projekt som planerar det att genomföras under 2021 är: 
 
*Etapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. 
*Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med 
Hedvigsborg,Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. 
*Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår 
*Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. 
 
För 2021 avsätts sammanlagt 2,5 mnkr. 
 
Evenemangsstaden Borås 
Avser insatser för att underlätta för föreningar att arrangera stora tävlingar och mästerskap. 
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Insatserna kan variera beroende på vilka arrangemang som tilldelas staden. Under 2021 kommer tre 
stora prestigearrangemang att avgöras i Borås, SM-veckan vinter, Bordtennis SM och Friidrotts SM. 
För projekten avsätts 1,0 mnkr under 2021. 
 
Boda aktivitetspark 

Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området 
med bland annat ny och kompletterande belysning. En detaljplan för området kommer att påbörjas i 
samverkan med grundskoleförvaltningen. För fortsatt utveckling av området avsätts 1,0 mnkr under 
2021. 
 
Borås skidstadion 
Förberedelser för SM-veckan vinter 2021. Ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion, med bland annat en ny bro på vägen 
mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för konstsnö. 
Investeringarna förstärker anläggningens nyttjandegrad efter arrangemanget. Ett avtal kommer att 
upprättas med Riksidrottsförbundet som reglerar åtaganden från stadens sida. Arbetet sker i samråd 
med Mark och exploatering, Tekniska förvaltningen samt Miljöförvaltningen. Totalnivån bedöms till 
10,0 mnkr vara 1,0 mnkr avsätts under för 2021. 
 
Kronängsparken. 
I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. Projektet 
avser flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt belysning. Projektet tidsberäknas till 
2021. Totalt avsätts 5,0 mnkr varav 4,0 mnkr finns tillgängligt under 2021. 
 
Ny idrottshall i Fristad 
Behov finns av en ny idrottshall i Fristad bl.a. då föreningarnas verksamhet växer. Placeringen av den 
tänkta hallen är intill den nuvarande. Totalt för projektet avsätts 45,9 mnkr varav 36,4 mnkr finns 
tillgängligt under 2021. 
 
Sjöbovallen ombyggnad 
Sjöbovallens idrottsanläggning och dess omklädningsrum är i behov av upprustning. För projektet 
avsätts sammanlagt 17,5 mnkr varav 7,0 mnkr under 2021. 
 
Norrbyhuset utökat lokalbehov 
Projektet avser en utökad verksamhet av Norrbyhuset. Ytorna idag räcker inte för den verksamhet 
som bedrivs. Projektet omfattar en anpassning av plan två i befintligt hus. För ändamålet avsätts 2,5 
mnkr under 2021. 
 
Nytt skyttecenter 
Borås skytteallians planerar och genomför studier för en eventuell etablering av ett nytt skyttecenter 
i anslutning till Guttasjön. Arbetet kräver en hel del fördjupningsstudier, inte minst kring olika 
miljöaspekter samt realistiska kostnadskalkyler med mera. Summan föreslås täcka de olika 
utredningar som är en förutsättning för att komma vidare med projektet. För ändamålet avsätts 0,5 
mnkr. 
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Insatserna kan variera beroende på vilka arrangemang som tilldelas staden. Under 2021 kommer tre 
stora prestigearrangemang att avgöras i Borås, SM-veckan vinter, Bordtennis SM och Friidrotts SM. 
För projekten avsätts 1,0 mnkr under 2021. 
 
Boda aktivitetspark 

Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området 
med bland annat ny och kompletterande belysning. En detaljplan för området kommer att påbörjas i 
samverkan med grundskoleförvaltningen. För fortsatt utveckling av området avsätts 1,0 mnkr under 
2021. 
 
Borås skidstadion 
Förberedelser för SM-veckan vinter 2021. Ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion, med bland annat en ny bro på vägen 
mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för konstsnö. 
Investeringarna förstärker anläggningens nyttjandegrad efter arrangemanget. Ett avtal kommer att 
upprättas med Riksidrottsförbundet som reglerar åtaganden från stadens sida. Arbetet sker i samråd 
med Mark och exploatering, Tekniska förvaltningen samt Miljöförvaltningen. Totalnivån bedöms till 
10,0 mnkr vara 1,0 mnkr avsätts under för 2021. 
 
Kronängsparken. 
I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. Projektet 
avser flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt belysning. Projektet tidsberäknas till 
2021. Totalt avsätts 5,0 mnkr varav 4,0 mnkr finns tillgängligt under 2021. 
 
Ny idrottshall i Fristad 
Behov finns av en ny idrottshall i Fristad bl.a. då föreningarnas verksamhet växer. Placeringen av den 
tänkta hallen är intill den nuvarande. Totalt för projektet avsätts 45,9 mnkr varav 36,4 mnkr finns 
tillgängligt under 2021. 
 
Sjöbovallen ombyggnad 
Sjöbovallens idrottsanläggning och dess omklädningsrum är i behov av upprustning. För projektet 
avsätts sammanlagt 17,5 mnkr varav 7,0 mnkr under 2021. 
 
Norrbyhuset utökat lokalbehov 
Projektet avser en utökad verksamhet av Norrbyhuset. Ytorna idag räcker inte för den verksamhet 
som bedrivs. Projektet omfattar en anpassning av plan två i befintligt hus. För ändamålet avsätts 2,5 
mnkr under 2021. 
 
Nytt skyttecenter 
Borås skytteallians planerar och genomför studier för en eventuell etablering av ett nytt skyttecenter 
i anslutning till Guttasjön. Arbetet kräver en hel del fördjupningsstudier, inte minst kring olika 
miljöaspekter samt realistiska kostnadskalkyler med mera. Summan föreslås täcka de olika 
utredningar som är en förutsättning för att komma vidare med projektet. För ändamålet avsätts 0,5 
mnkr. 
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Fritids- och folkhälsonämnden (föreningsbidrag) 
 

 

 
Nämndens uppgift 
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda regler till ungdoms-, och 
pensionärsföreningar samt till sociala föreningar och föreningar för människor med 
funktionsnedsättningar. Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud som 
tillgodoser olika intressen. 
 
Anläggningslån lämnas för ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler 
eller andra lokaler som kommuner bedömer angelägna. Lån utgår med maximalt 40% av kostnaden. 
Lånen är ränte- och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrivs. Beslut fattas av fullmäktige för varje 
enskilt lån. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
 
 
 
Ekonomiska förutsättningar 

Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen till 43,1 mnkr. Då kostnaderna inom 
föreningsbidragen nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, brukar eventuella 
budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut. 
 

Verksamheten 2021 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 
 
Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och agerande är förenligt med det 
demokratiska samhällets värderingar.  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
98 45 45

-42 726 -43 695 -43 145
-42 628 -43 650 -43 100
43 050 43 650 43 100

422 0 0
- - -
- - -

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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Vid utdelning av föreningsbidrag skall samma regler gälla för kommunens samtliga föreningar.  

Kommunen delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara annan kultur än 
majoritetssamhällets eller minoritetsgrupperna. Kommunen delar inte heller ut bidrag till etniska 
föreningar. 
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Vid utdelning av föreningsbidrag skall samma regler gälla för kommunens samtliga föreningar.  

Kommunen delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara annan kultur än 
majoritetssamhällets eller minoritetsgrupperna. Kommunen delar inte heller ut bidrag till etniska 
föreningar. 
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Kulturnämnden 
 

 

 

Nämndens uppgift 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås Stad till en bra och attraktiv stad att leva i. En 
stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta aktiv 
del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämndens verksamhet ska utgå 
från majoritetssamhällets perspektiv, där det svenska språket är en gemensam nämnare för ett 
jämställt utbud och utövande. 
 
Kulturnämnden ska bedriva biblioteks-, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och 
musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. 
Kulturnämnden ska också slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön, skapa möjligheter till eget 
skapande och aktiv delaktighet och engagera barn och ungdomar i det kulturella och konstnärliga 
livet. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
 

Ekonomiska förutsättningar 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 189,4 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav 
på 1,8 mnkr. Nämndens kommunbidrag har allmänt förstärkts med 2,7 mnkr för bland annat ökade 
kapitalkostnader inom Kulturskolan och De kulturhistoriska museerna.  
 

Vision 
Kultur förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor och kan bland annat inkludera språk, 
värderingar, seder och högtider. Kulturen fungerar som ett sammanhållande kitt och har en central 
roll i stadsutvecklingen och har en avgörande roll i utvecklingen av ett fritt och demokratiskt 
samhälle. Det är också självklart att Sverige är unikt och att den svenska kulturen är unik och värd att 
bevara.  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
42 142 28 637 28 637

-213 937 -214 337 -217 987
-171 795 -185 700 -189 350
171 575 185 700 189 350

-220 0 0
1 275 1 275 1 275

-3 756 -6 966 -8 054

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag

Ekonomiskt Sammandrag
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Att värna om kulturarvet är att visa respekt mot tidigare generationer och att minnas vad de har 
åstadkommit. För att hålla samman behöver ett samhälle gemensamma normer och värderingar och 
behöver kunna samlas kring gemensamma högtider och traditioner. Särskilt viktigt blir detta i ett 
samhälle som det svenska, där generell välfärd är en grundsten i hela samhällsbygget. Vår ömsesidiga 
tillit och gemenskap är vår kanske allra största tillgång och har gjort Sverige rikt på mer än ett sätt. 

Den djupaste roten till den svenska kulturens särart ligger i vår historia och i den natur och det klimat 
där den har vuxit fram. Mot denna bakgrund är det inte särskilt förvånande att vår kultur uppvisar 
stora likheter med våra nordiska grannländer.  

I Borås stad anser Sverigedemokraterna att det är viktigt att utveckla biblioteksverksamheten och 
göra den tillgänglig för alla. Kulturskolan har en betydelsefull roll för att barn ska ha likvärdiga 
möjligheter utvecklas. Borås museum och Borås Textilmuseet bevarar ett lokalt kulturarv. 
Textilmuseet bidrar dessutom till att sätta Borås på kartan som textil- och designstad. 

 

Verksamhet 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
 
Nämnden ska ställa Stadsteatern till förfogande för externa inslag som vill hyra in sig i större 
omfattning. 
 
Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete för barn och unga. 

Kulturnämnden ska verka för att ha en aktiv roll vid firandet av svenska, traditionella högtider.  

Nämnden uppdras att upprätta att inventera konst som kan försäljas. Parallellt med detta kan konst 
lånas in eller köpas. 

 

Nya uppdrag 2021 
Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en ”Kulturkanon Borås” som skall fokusera på att 
sammanställa och bevara Borås Stads lokala kulturarv.  

Nämnden uppdras att upprätta en särskild kulturarvsfond med syfte att, med stöd av sponsorer 
utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås Stad.  

Nämnden uppdras att upprätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med representanter för 
hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete.  

Nämnden ska kartlägga privata konstkännares intressen för att bedriva ett internationellt 
konstmuseum i Borås. 

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek 
ska bli Mer-öppna. Biblioteken i serviceorterna ska prioriteras. 
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Att värna om kulturarvet är att visa respekt mot tidigare generationer och att minnas vad de har 
åstadkommit. För att hålla samman behöver ett samhälle gemensamma normer och värderingar och 
behöver kunna samlas kring gemensamma högtider och traditioner. Särskilt viktigt blir detta i ett 
samhälle som det svenska, där generell välfärd är en grundsten i hela samhällsbygget. Vår ömsesidiga 
tillit och gemenskap är vår kanske allra största tillgång och har gjort Sverige rikt på mer än ett sätt. 

Den djupaste roten till den svenska kulturens särart ligger i vår historia och i den natur och det klimat 
där den har vuxit fram. Mot denna bakgrund är det inte särskilt förvånande att vår kultur uppvisar 
stora likheter med våra nordiska grannländer.  

I Borås stad anser Sverigedemokraterna att det är viktigt att utveckla biblioteksverksamheten och 
göra den tillgänglig för alla. Kulturskolan har en betydelsefull roll för att barn ska ha likvärdiga 
möjligheter utvecklas. Borås museum och Borås Textilmuseet bevarar ett lokalt kulturarv. 
Textilmuseet bidrar dessutom till att sätta Borås på kartan som textil- och designstad. 

 

Verksamhet 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i 
enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
 
Nämnden ska ställa Stadsteatern till förfogande för externa inslag som vill hyra in sig i större 
omfattning. 
 
Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete för barn och unga. 

Kulturnämnden ska verka för att ha en aktiv roll vid firandet av svenska, traditionella högtider.  

Nämnden uppdras att upprätta att inventera konst som kan försäljas. Parallellt med detta kan konst 
lånas in eller köpas. 

 

Nya uppdrag 2021 
Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en ”Kulturkanon Borås” som skall fokusera på att 
sammanställa och bevara Borås Stads lokala kulturarv.  

Nämnden uppdras att upprätta en särskild kulturarvsfond med syfte att, med stöd av sponsorer 
utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås Stad.  

Nämnden uppdras att upprätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med representanter för 
hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete.  

Nämnden ska kartlägga privata konstkännares intressen för att bedriva ett internationellt 
konstmuseum i Borås. 

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek 
ska bli Mer-öppna. Biblioteken i serviceorterna ska prioriteras. 
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Investeringar 
Inventarier och div. mindre investeringar 
Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och andra diverse mindre 
investeringar. För 2021 finns 0,5 mnkr tillgängligt. 
 
Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln 
Ett anslag som motsvarar 1% av kommunens investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnader av 
fastigheter avsätts i investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning. För 2021 beräknas detta till 4,1 
mnkr. 
 
Skulpturbiennal/Jubileumsutställning 2021 
Borås internationella skulpturbiennal kommer inför 400-årsjubileet att växa till en större 
konstbiennal som inrymmer alla konstformer. Detta kommer att ske i samarbete med Textilmuseet 
och Borås TME. Arrangemanget ska öppna i maj 2021 och pågå t om med oktober 2021. Budgeten är 
förstärkt med sammanlagt 4,5 mnkr under åren 2020-2021. För år 2021 är anslaget 3,5 mnkr. 
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Förskolenämnden  
 

 

Nämndens uppgift 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk 
omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra författningar. Förskolenämnden beslutar 
om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 
fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. Nämnden ansvarar även för samordningen av familjecentralerna. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Förskolenämndens ram för 2021 är 809,3 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett 
effektiviseringskrav på 7,9 mnkr. Antal barn i förskoleålder förväntas minska med 0,1 %. Nämnden 
har erhållit en minskning för dessa volymförändringar med 0,9 mnkr i vårens ekonomiska ramar. 
 
Förskolenämnden tillförs ett allmänt tillskott om 11,0 mnkr riktat mot barngruppernas storlek. För 
att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr i 
investeringsbudgeten. Ytterligare medel tillförs nämnden för att reinvestera och förbättra 
förskolornas inventarier. 
 
Förskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag, t.ex. lärarlönelyftet, maxtaxa och 
bidrag till minskade barngrupper. De riktade statsbidragen utgör en relativt stor andel av nämndens 
utrymme och det mest omfattande är statsbidraget till minskade barngrupper som för ht 2020/vt 
2021 uppgår till 48,1 mnkr. I jämförelse med ht 2019/vt 2020 är det en minskning med 6,4 mnkr. 
 
 
 
  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
Intäkter 161 939 159 014 149 459
Kostnader -919 525 -952 164 -958 759
Nettokostnader -757 586 -793 150 -809 300
Kommunbidrag 753 925 793 150 809 300
Resultat -3 661 0 0
Ackumulerat resultat -1 526 -1 526 0
Nettoinvesteringar -1 800 -3 200 -5 000

Ekonomiskt Sammandrag
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Förskolenämnden  
 

 

Nämndens uppgift 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk 
omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra författningar. Förskolenämnden beslutar 
om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 
fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. Nämnden ansvarar även för samordningen av familjecentralerna. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Förskolenämndens ram för 2021 är 809,3 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett 
effektiviseringskrav på 7,9 mnkr. Antal barn i förskoleålder förväntas minska med 0,1 %. Nämnden 
har erhållit en minskning för dessa volymförändringar med 0,9 mnkr i vårens ekonomiska ramar. 
 
Förskolenämnden tillförs ett allmänt tillskott om 11,0 mnkr riktat mot barngruppernas storlek. För 
att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr i 
investeringsbudgeten. Ytterligare medel tillförs nämnden för att reinvestera och förbättra 
förskolornas inventarier. 
 
Förskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag, t.ex. lärarlönelyftet, maxtaxa och 
bidrag till minskade barngrupper. De riktade statsbidragen utgör en relativt stor andel av nämndens 
utrymme och det mest omfattande är statsbidraget till minskade barngrupper som för ht 2020/vt 
2021 uppgår till 48,1 mnkr. I jämförelse med ht 2019/vt 2020 är det en minskning med 6,4 mnkr. 
 
 
 
  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
Intäkter 161 939 159 014 149 459
Kostnader -919 525 -952 164 -958 759
Nettokostnader -757 586 -793 150 -809 300
Kommunbidrag 753 925 793 150 809 300
Resultat -3 661 0 0
Ackumulerat resultat -1 526 -1 526 0
Nettoinvesteringar -1 800 -3 200 -5 000

Ekonomiskt Sammandrag

57 
 

Vision  
Förskolan är en viktig tid innan barnet börjar i det svenska skolsystemet. Det är där våra yngsta 
medborgare får grunden för sin inlärning och den avgör ofta hur deras skoltid kommer att fungera. 
Den fria leken ska dominera verksamheten och genom den utveckla den språkliga såväl som de 
sociala färdigheterna. 

Förskollärarna har det pedagogiska ansvaret i förskolan. Redan tidigt ska barnen bekanta sig med ett 
demokratiskt synsätt där alla får göra sin röst hörd men där man också får lära sig respektera tagna 
beslut. Till de demokratiska värderingar som ska genomsyra förskolans verksamhet hör också att 
barnen ska få bilda sig egna uppfattningar i enskilda frågor utan att pådyvlas ”rätt” uppfattning.  

Förskolan ska borga för att grundläggande demokratiska värden blir självklarheter för barnen, men 
samtidigt vara fredad från olika sociala experiment som inte grundar sig på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Borås Stad ska ha visionen av en förskola där alla barnen trivs, utvecklas och är 
trygga. Föräldrarna som lämnar sitt barn på förskolan ska göra det i förvissning om att deras barn blir 
väl omhändertaget och att omsorgen drivs på ett tryggt och säkert sätt.  

 Med en växande befolkning ökar även variationen av behov och efterfrågan. Borås Stad måste 
därmed ligga i framkant och möta upp dessa behov genom att erbjuda en god variation av tjänster 
för alla barn och föräldrar.  

Vi ska eftersträva mindre förskoleenheter med en god geografisk spridning. Framtidens förskola ska 
finnas där behoven finns -Hela Borås ska leva. Små barngrupper är något vi finner som en 
självklarhet, för både personalens och barnens bästa. Ett tryggt barn och föräldrar är ett viktigt mål, 
detta kombinerat ihop med lek och skratt definierar vi som framtidens förskola. 

Verksamhet  2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Förskolenämnden ska arbeta utifrån målet att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare 
ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. 

Förskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra kostnader tas ut av barnens 
vårdnadshavare. 

Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig förskola i Borås. Syftet är att skapa 
likvärdighet kring andelen utbildad personal i Borås förskolor 

Förskolenämnden ska rutinmässigt erbjuda föräldrar ett besök i aktuell förskola vid erbjudande av 
placering av barn. 

Förskolenämnden ska tillgodose att personal har tillgång till adekvat kommunikationsutrustning. 

Förskoleverksamheten erbjuds från 1 års ålder. 
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Förskolenämnden ska, i samverkan med IFO-nämnden och Västra Götalandsregionen, verka för en 
start av en familjecentral på en serviceort i Borås.  

Förskolor ska byggas med flexibla lösningar inom ramen för ett större ekonomiskt ansvarstagande 
mellan nämnder. 

Förskolenämnden ska verka för att vid nybyggnation av förskolor bygga efter fyra paralleller, istället 
för sex avdelningar. 

 

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna 
när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för att ersätta lönebortfall, till följd av karensdagar 
vid specifika tillfällen som till exempel vinterkräksjuka.  

Nämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena avdelningar i förskolan. 

 

Investeringar 
Utemiljö förskolor 

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen 
under perioden 2020-2022. 
 
Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer eventuellt ersätta Sjögårdens och 
Nordtorps förskola. Totalt avsätts 39,4 mnkr varav 8,5 mnkr år 2021. Förskolan beräknas vara klar år 
2021. 
 
Kristinegården 
Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har byggnadstekniska brister. 
Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med plats för ca 120 barn. Den nya förskolan ger inget 
nettotillskott av barnomsorgsplatser. Totalt avsätts 39,9 mnkr varav 26,0 mnkr år 2021. Förskolan 
beräknas vara klar 2022. 
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Förskolenämnden ska, i samverkan med IFO-nämnden och Västra Götalandsregionen, verka för en 
start av en familjecentral på en serviceort i Borås.  

Förskolor ska byggas med flexibla lösningar inom ramen för ett större ekonomiskt ansvarstagande 
mellan nämnder. 

Förskolenämnden ska verka för att vid nybyggnation av förskolor bygga efter fyra paralleller, istället 
för sex avdelningar. 

 

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna 
när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för att ersätta lönebortfall, till följd av karensdagar 
vid specifika tillfällen som till exempel vinterkräksjuka.  

Nämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena avdelningar i förskolan. 

 

Investeringar 
Utemiljö förskolor 

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen 
under perioden 2020-2022. 
 
Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer eventuellt ersätta Sjögårdens och 
Nordtorps förskola. Totalt avsätts 39,4 mnkr varav 8,5 mnkr år 2021. Förskolan beräknas vara klar år 
2021. 
 
Kristinegården 
Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har byggnadstekniska brister. 
Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med plats för ca 120 barn. Den nya förskolan ger inget 
nettotillskott av barnomsorgsplatser. Totalt avsätts 39,9 mnkr varav 26,0 mnkr år 2021. Förskolan 
beräknas vara klar 2022. 
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Inventarier till förskolor 
Inventarier till nya förskolor i Sandared och på Bergsäter enligt stadens regler. Anslaget förstärks 
med 3,2 mnkr för att reinvestera och förstärka samtliga förskolors behov av utrustning. Totalt avsätts 
5,0 mnkr till ändamålet. 
 
Ovanstående objekt uppgår till totalt 58,4 mnkr år 2021. I investeringsplanen för år 2022-2023 ingår 
även Tokarpsbergs förskola och Vinkelvägen Sparsör. 
 

I investeringsbudgeten finns avsatt 1,8 mnkr till inventarier vid nybyggnation. 
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Grundskolenämnden 

 

 
Nämndens uppgift 
Grundskolenämnden har hand om kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Grundskolenämndens ram för 2021 är 1558,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett 
effektivitetskrav på 15,2 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med 1,7 %. 
Nämnden har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 19,6 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. 

Grundskolenämnden tillförs 8,7 mnkr, varav 2,7 mnkr riktas till kompletterande insatser till små 
skolor på små orter för att arbeta med incitament och stärka elevhälsan, samt 6,0 mnkr till arbetet 
med resursgrupper.  

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade 
kommunbidrag. Nämndens beräknas erhålla cirka 116 mnkr i riktade statsbidrag år 2021, vilket är en 
ökning med 5 mnkr i jämförelse med föregående år. 

Regeringen aviserar i budgetproposition för 2021 att tillföra 1 miljard kronor till skolan som 
finansieras delvis av att satsningen på lärarassistenter på 500 mnkr avslutas. Hur detta kommer att 
påverka Borås Stad är i dagsläget inte känt. 

 

Vision 
En trygg skola nära hemmet ska vara en självklarhet, vare sig man bor centralt eller på landsbygden. I 
Borås kan man förlita sig på att skolorna på våra mindre orter lever vidare, så att våra barnfamiljer 
utan bekymmer kan bygga sig en framtid där. 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
Intäkter 324 092 307 939 309 000
Kostnader -1 779 131 -1 827 239 -1 867 400
Nettokostnader -1 455 039 -1 519 300 -1 558 400
Kommunbidrag 1 463 325 1 519 300 1 558 400
Resultat 8 286 0 0
Ackumulerat resultat 24 559 24 559 -
Nettoinvesteringar -5 227 -11 500 -6 000

Ekonomiskt Sammandrag
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Grundskolenämnden 

 

 
Nämndens uppgift 
Grundskolenämnden har hand om kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Grundskolenämndens ram för 2021 är 1558,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett 
effektivitetskrav på 15,2 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med 1,7 %. 
Nämnden har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 19,6 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. 

Grundskolenämnden tillförs 8,7 mnkr, varav 2,7 mnkr riktas till kompletterande insatser till små 
skolor på små orter för att arbeta med incitament och stärka elevhälsan, samt 6,0 mnkr till arbetet 
med resursgrupper.  

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade 
kommunbidrag. Nämndens beräknas erhålla cirka 116 mnkr i riktade statsbidrag år 2021, vilket är en 
ökning med 5 mnkr i jämförelse med föregående år. 

Regeringen aviserar i budgetproposition för 2021 att tillföra 1 miljard kronor till skolan som 
finansieras delvis av att satsningen på lärarassistenter på 500 mnkr avslutas. Hur detta kommer att 
påverka Borås Stad är i dagsläget inte känt. 

 

Vision 
En trygg skola nära hemmet ska vara en självklarhet, vare sig man bor centralt eller på landsbygden. I 
Borås kan man förlita sig på att skolorna på våra mindre orter lever vidare, så att våra barnfamiljer 
utan bekymmer kan bygga sig en framtid där. 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
Intäkter 324 092 307 939 309 000
Kostnader -1 779 131 -1 827 239 -1 867 400
Nettokostnader -1 455 039 -1 519 300 -1 558 400
Kommunbidrag 1 463 325 1 519 300 1 558 400
Resultat 8 286 0 0
Ackumulerat resultat 24 559 24 559 -
Nettoinvesteringar -5 227 -11 500 -6 000

Ekonomiskt Sammandrag
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I Borås säger vi nej till storskaliga skolbyggnationer. Vi bygger istället fler men mindre skolor, där 
skolgårdarna är stora och inbjuder till lek. Närheten till grönområden och natur, som ger möjlighet till 
rekreation och lärande, ska vara en självklarhet. 

I Borås så har lärarna gott om tid med sina elever i deras lärande. Med en välfungerad elevhälsa och 
en god tillgång till kringpersonal kan våra lärare fokusera mer på att just vara lärare. 

I Borås är det familjen, inte politikerna, som väljer vilken skola man vill att ens barn ska gå på. Vi ska 
ha en mångfald av skolor med olika pedagogiska inriktningar och driftsformer. Utgående från 
erfarenheterna hittills är vi dock skeptiska till muslimska friskolor i Borås, då dessa tenderar att öka 
segregationen och skapa ett mer splittrat samhälle. Skolan ska förena människor med olika 
bakgrund, inte splittra dem. 

Vår svenska skola ska också vara en fristad och vara fri från hinder som social klass, etnicitet eller 
religion kan skapa. Barn ska ges möjligheten att utveckla sina talanger, komma över sina svagheter 
och få en förståelse för hur man som medborgare kan leva i detta land och bidra till att göra det 
starkare och bättre. Skolan ska förmedla kunskapen om vår gemensamma historia, vårt kulturella arv 
och ge varje människa en meningsfull plats i samhället och färdigheter att klara sin vardag. I vår egen 
tid är skolan en viktig bärare och förmedlare av vilka vi är och vart vi är på väg. Skolan kan och ska 
stärka vägen till samhörighet och återskapa tilltron till vårt samhälle. Den ska på ett inkluderande 
sätt öppna dörren till den gemenskap som vår nation utgör. Den svenska skolan ska tydliggöra 
individens friheter och möjligheter, men också hennes plikter och skyldigheter.  

 

Verksamhet 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Grundskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Grundskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Utbildningen är kostnadsfri. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall 
under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad 
för att eleven deltar i aktiviteten. 

Grundskolenämnden ska endast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger.  

Grundskolenämnden ska ta fram och revidera befintliga in-och utrymningsplaner för samtliga skolor.  

Grundskolenämnden ska kartlägga behovet av kringpersonal i Borås Stads grundskolor i syfte att låta 
lärare vara lärare.  

Grundskolenämnden ska utveckla sin samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och 
information i Borås Stads grundskolor. Möjligheten till att regelbundet nyttja narkotikahundar på 
skolor ska utredas.  
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Grundskolenämnden ska verka för att vid nybyggnation av skolor bygga efter fyra paralleller samt F-6 
och 7–9 skolor.  

Kommunen ska erbjuda särskild ledarskaps- och konflikthanteringsutbildning till lärare inom Borås 
Stad.  

Grundskolenämnden ska genomföra ett pilotprojekt med en resursklass för elever som systematiskt 
återkommande utövar fysiskt våld, trakasserar och stör den ordinarie undervisningen.  

Borås Stad ska öka andelen behöriga lärare.  

Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i jordbruksföretag ska utvecklas.  

Elever som systematiskt återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid omplaceras.  

Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp.  

Trafikkunskap och information kring trafiksäkerhet ska erbjudas i skolorna för att främja hälsa och 
trygghet. 

Arbetet med att ge högstadieelever kunskap om sexualundervisning, ska utvecklas genom samverkan 
mellan elevhälsan och regionens ungdomsmottagningar. 

Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i hos blåljuspersonal ska utvecklas. 

Grundskolenämnden ska  bevara små skolor på små orter genom riktade bidrag.  

 

Nya uppdrag 2021 
Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna 
när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Grundskolenämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga 
ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021. Implementering ska 
ske 2022. 
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Grundskolenämnden ska verka för att vid nybyggnation av skolor bygga efter fyra paralleller samt F-6 
och 7–9 skolor.  

Kommunen ska erbjuda särskild ledarskaps- och konflikthanteringsutbildning till lärare inom Borås 
Stad.  

Grundskolenämnden ska genomföra ett pilotprojekt med en resursklass för elever som systematiskt 
återkommande utövar fysiskt våld, trakasserar och stör den ordinarie undervisningen.  

Borås Stad ska öka andelen behöriga lärare.  

Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i jordbruksföretag ska utvecklas.  

Elever som systematiskt återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid omplaceras.  

Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp.  

Trafikkunskap och information kring trafiksäkerhet ska erbjudas i skolorna för att främja hälsa och 
trygghet. 

Arbetet med att ge högstadieelever kunskap om sexualundervisning, ska utvecklas genom samverkan 
mellan elevhälsan och regionens ungdomsmottagningar. 

Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i hos blåljuspersonal ska utvecklas. 

Grundskolenämnden ska  bevara små skolor på små orter genom riktade bidrag.  

 

Nya uppdrag 2021 
Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna 
när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Grundskolenämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga 
ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021. Implementering ska 
ske 2022. 
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Investeringar 
Byttorpskolan 
Om- och tillbyggnad. Utökning till en tre-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 153,8 mnkr varav 58,6 
mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2022. 

Särlaskolan 
Ombyggnad till en sju-parallellig 7-9 skola. Totalt avsätts 175,0 mnkr varav 2,5 mnkr 2021. Skolan 
beräknas vara klar 2024. 

Myråsskolan 
Om- och tillbyggnad. Utökning till en fyr-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 230,0 mnkr varav 38,5 
mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023. 

Trandaredskolans kök 
Utbyggnad av kök för att öka matsalens kapacitet och förbättra arbetsmiljön. Totalt avsätts 16,8 
mnkr varav 2,9 mnkr 2021. Utbyggnaden beräknas vara klar 2021. 

Gula skolan, trafikanpassning 
Ny anslutning och på-/avsläppningszon för att förbättra trafiksituationen. Totalt avsätts 5,0 mnkr 
varav 5,0 mnkr 2021. Trafikanpassningen beräknas vara klar 2021. 

Ny skola Gässlösa 
Nybyggnad av en skola som motsvarar en storlek av en fyr-parallellig skola F-6. Skolbyggnaden 
kommer att byggas flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs 1-6 och 7-
9. Totalt avsätts 310,0 mnkr varav 73,0 mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 180,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för 
dessa objekt. 

I investeringsplanen 2022-2023 ingår även om- och tillbyggnad av Erikslundsskolan. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 4,0 mnkr till inventarier för Björkhöjdskolans utökning under 
2021 samt 2,0 mnkr till inventarier för att påbörja inflyttning på Byttorpskolan. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

 

 

Nämndens uppgifter 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för den del av 
kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 564,0 mnkr. I tilldelat kommunbidrag 
ingår ett effektivitetskrav på 5,5 mnkr. Antal i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. 
Gymnasieskolan har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. Nämndens ramar anpassas med 7,0 mnkr till följd av att konceptet 
subventionerade skolkort utgår, samt 1,5 mnkr för ett maxtak för tillgång till kostnadsfri SFI efter två 
år och slopad rätt för asylsökande som fyllt 18 år att avsluta sina studier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 8,7 mnkr, varav 2,0 mnkr för ökade för arbetet 
kring elever med särskilda behov, 2,0 mnkr för att utveckla lärlingsutbildningen, samt 4,7 mnkr för 
ökad måluppfyllelse inom gymnasieutbildningen. Vidare tillförs nämnden 1,5 mnkr för att möta 
volymökningen inom vuxenutbildning samt 3,0 mnkr för att stärka vuxenutbildningen. 

 

Vision 
Borås vision är att skolan ska präglas av en trygg miljö för både elever och personal. All form av 
mobbning och trakasserier ska motverkas och respekten för lärarna ska återupprättas. Med dagens 
framväxande terrorhot, hedersproblematik, gängbildningar och kriminalitet i samhället ställer också 
nya krav på beredskap i våra skolor. För detta ändamål ska gymnasierna utarbeta handlingsplaner för 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
287 032 260 325 255 023

-829 917 -809 725 -818 973
-542 885 -549 400 -563 950
526 920 549 400 563 950
-15 965 0 0

3 469 3 469
-3 298 -2 000 -6 000

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

 

 

Nämndens uppgifter 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för den del av 
kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 564,0 mnkr. I tilldelat kommunbidrag 
ingår ett effektivitetskrav på 5,5 mnkr. Antal i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. 
Gymnasieskolan har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. Nämndens ramar anpassas med 7,0 mnkr till följd av att konceptet 
subventionerade skolkort utgår, samt 1,5 mnkr för ett maxtak för tillgång till kostnadsfri SFI efter två 
år och slopad rätt för asylsökande som fyllt 18 år att avsluta sina studier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 8,7 mnkr, varav 2,0 mnkr för ökade för arbetet 
kring elever med särskilda behov, 2,0 mnkr för att utveckla lärlingsutbildningen, samt 4,7 mnkr för 
ökad måluppfyllelse inom gymnasieutbildningen. Vidare tillförs nämnden 1,5 mnkr för att möta 
volymökningen inom vuxenutbildning samt 3,0 mnkr för att stärka vuxenutbildningen. 

 

Vision 
Borås vision är att skolan ska präglas av en trygg miljö för både elever och personal. All form av 
mobbning och trakasserier ska motverkas och respekten för lärarna ska återupprättas. Med dagens 
framväxande terrorhot, hedersproblematik, gängbildningar och kriminalitet i samhället ställer också 
nya krav på beredskap i våra skolor. För detta ändamål ska gymnasierna utarbeta handlingsplaner för 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
287 032 260 325 255 023

-829 917 -809 725 -818 973
-542 885 -549 400 -563 950
526 920 549 400 563 950
-15 965 0 0

3 469 3 469
-3 298 -2 000 -6 000

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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dessa olika scenarier i syfte att motverka radikalisering, förhindra / försvåra brott och därmed öka 
elevernas trygghet. 

Nämnden ska skapa en atmosfär i gymnasieskolorna som främjar hälsa och rörlighet, samt motverka 
stillasittande hos både elever och personal. Den ska dessutom främja mer hälsosamma och mindre 
sockerberikade livsmedel på sina försäljningsställen, som t ex. Skolkaféer. 

Borås Stad ska verka för ett utökat samarbete mellan gymnasierna och näringslivet.  

De kommande årens ökande elevantal i gymnasieålder aktualiserar behovet av ny gymnasieskola, 
men även en bättre anpassning av befintliga skolor till nuvarande och framtida behov. 

Lärarna ska avlastas och stödjas för att bättre kunna nyttja sin kompetens där den gör mest nytta - 
bland eleverna i klassen, exempelvis genom satsning på mer kringpersonal. 

 

Verksamhet 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Borås Stad avslutar projektet med skattesubventionerade skolkort. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Utbildningen i gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. I samband med skolresor och liknande aktiviteter 
får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av eleven eller dennes 
vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte 
överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. 

Borås Stad erbjuder SFI i högst upp till och med två år.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall utöka samarbetet mellan skolan och det lokala 
näringslivet samt att gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken ska prioriteras.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis för att verka för en 
utökad närvaro och information i Borås Stads gymnasieskolor.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla och förstärka programutbuden för elever med 
autismspektrumtillstånd.  

 

Nya uppdrag 2021 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna 
när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
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och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande 
av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021.  

 

Investeringar 
 

Almåsgymnasiet 
Ombyggnation. Gemensamma ytor, hörsal och grupprum ska utvecklas och logistiken mellan 
huvudentré, undervisningssalar och gemensamma ytor behöver ses över. Totalt avsätts 17,5 mnkr 
varav 12,2 mnkr 2021.  

Ombyggnaden beräknas vara klar 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för detta objekt.  

I investeringsbudgeten finns avsatt 5,0 mnkr för inventarier till innergård och lektionssalar på 
Almåsgymnasiet och utökning av undervisningslokaler på Viskastrandsgymnasiet. 
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och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande 
av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021.  

 

Investeringar 
 

Almåsgymnasiet 
Ombyggnation. Gemensamma ytor, hörsal och grupprum ska utvecklas och logistiken mellan 
huvudentré, undervisningssalar och gemensamma ytor behöver ses över. Totalt avsätts 17,5 mnkr 
varav 12,2 mnkr 2021.  

Ombyggnaden beräknas vara klar 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för detta objekt.  

I investeringsbudgeten finns avsatt 5,0 mnkr för inventarier till innergård och lektionssalar på 
Almåsgymnasiet och utökning av undervisningslokaler på Viskastrandsgymnasiet. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

 

 

Nämndens uppgift 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområden vuxna, barn och familj samt ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt från den ordinarie bostadsmarknaden. 
 
Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessens 
mjuka frågor. Dessa samarbetsuppdrag är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
 
Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget budgeteras till 332,1 mnkr. I tilldelad ram ingår ett effektiviseringskrav på 3,17 
mnkr. Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 10 mnkr för att komma tillrätta med ett 
strukturellt underskott och volymförändringar i grunduppdraget samt det nya avtalet om 
ungdomsmottagning. Nämnden tilldelas även 3,2 mnkr för att stärka arbetet mot narkotika hos barn 
och unga. 
 
Vision  

Familjen är samhällets byggsten, i en harmonisk familj ges barnen bra förutsättningar att bli goda 
samhällsmedborgare i vuxen ålder. Vi värnar om kärnfamiljen och folkhemstanken, där 
samhörigheten inte är baserad på samhällsklass, utan nationstillhörighet där medborgarna är 
garanterade en hög nivå av ekonomisk och social trygghet samt god välfärd. Utgångspunkten är att 
alla barn, oavsett familjebakgrund, ska ha samma förutsättningar att lyckas. 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
Intäkter 80 429 40 154 38 630
Kostnader -391 360 -357 054 -370 730
Nettokostnader -310 931 -316 900 -332 100
Kommunbidrag 288 850 316 900 332 100
Resultat -22 081 0 0
Ackumulerat resultat -22 096 -22 096 -
Nettoinvesteringar - - -

Ekonomiskt Sammandrag
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Kommunen ska förorda en solidariskt finansierad välfärdsmodell som medborgare kan ta del av vid 
behov. Individ- och familjeomsorgsnämnden har en viktig och ansvarsfull funktion, fördela 
kommunens resurser till rätt ändamål men även se till att felaktiga åtgärder upphör. 

Tiden för handläggning kan innebära en avgörande skillnad för den som är i behov av stöd och hjälp. 
Därför skall nämnden göra sitt yttersta för att möta uppkomna behov. Nämnden har i vissa fall 
beröringspunkter med flera olika instanser och nämnder, det är därför viktigt att god koordination 
sker. 

Stöd, råd samt professionellt bemötande är ledord för varje medarbetare i sitt arbete. Det behövs en 
kraftigt utökad insats och kartläggning för att få bukt med stadens hemlöshet. 

Alla medborgare kan under sitt liv drabbas av akuta problem och behöva hjälp med tillfälliga 
lösningar. Målet måste alltid vara att individen skall uppnå och bibehålla en självförsörjning, och på 
så sätt vara en del av samhällsutvecklingen.  

Varje medborgare kan kräva sin rätt, när denna uppfyllt sin plikt och sina skyldigheter. 

 

Verksamheten 2021 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. IFO-
nämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Kartläggningen av bostadslösa ska utvecklas genom fler frekventa mätningar som sträcker sig över 
året, samt samarbete med civilsamhället ska vara en del för ändamålet.  

Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven, eller betraktas som 
myndig ska anvisas åter till Migrationsverket.  

 

Nya uppdrag 2021 

Påbörja planeringen av en familjecentral, tillsammans med Förskolenämnden och Västra 
Götalandsregionen i en serviceort i Borås Stad.  
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Kommunen ska förorda en solidariskt finansierad välfärdsmodell som medborgare kan ta del av vid 
behov. Individ- och familjeomsorgsnämnden har en viktig och ansvarsfull funktion, fördela 
kommunens resurser till rätt ändamål men även se till att felaktiga åtgärder upphör. 

Tiden för handläggning kan innebära en avgörande skillnad för den som är i behov av stöd och hjälp. 
Därför skall nämnden göra sitt yttersta för att möta uppkomna behov. Nämnden har i vissa fall 
beröringspunkter med flera olika instanser och nämnder, det är därför viktigt att god koordination 
sker. 

Stöd, råd samt professionellt bemötande är ledord för varje medarbetare i sitt arbete. Det behövs en 
kraftigt utökad insats och kartläggning för att få bukt med stadens hemlöshet. 

Alla medborgare kan under sitt liv drabbas av akuta problem och behöva hjälp med tillfälliga 
lösningar. Målet måste alltid vara att individen skall uppnå och bibehålla en självförsörjning, och på 
så sätt vara en del av samhällsutvecklingen.  

Varje medborgare kan kräva sin rätt, när denna uppfyllt sin plikt och sina skyldigheter. 

 

Verksamheten 2021 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. IFO-
nämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Kartläggningen av bostadslösa ska utvecklas genom fler frekventa mätningar som sträcker sig över 
året, samt samarbete med civilsamhället ska vara en del för ändamålet.  

Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven, eller betraktas som 
myndig ska anvisas åter till Migrationsverket.  

 

Nya uppdrag 2021 

Påbörja planeringen av en familjecentral, tillsammans med Förskolenämnden och Västra 
Götalandsregionen i en serviceort i Borås Stad.  
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Arbetslivsnämnden 
 

 

 
Nämndens uppgift 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov.  
 
Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
etableringsinsatser för nyanlända, samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på 
arbetsmarknaden. Detta innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom 
ansvarar nämnden för insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. 
 
Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 
arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 
Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet 
beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan 
parterna. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 
Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås Stad 
när det gäller Tolkförmedling Väst. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
 
 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 239,0 mnkr. I tilldelad budgetram ingår effektiviseringskrav på 2,38 
mnkr. 

 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
Intäkter 186 243 164 480 165 757
Kostnader -414 232 -402 030 -404 757
Nettokostnader -227 989 -237 550 -239 000
Kommunbidrag 233 200 237 550 239 000
Resultat 5 211 0 0
Ackumulerat resultat 3 000 3 000 0
Nettoinvesteringar - - -

Ekonomiskt Sammandrag
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Vision 
Arbete ger förbättrad livskvalitet och social tillhörighet för den enskilde och varje kommuninvånare 
som går från arbetslöshet till jobb innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för 
ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är 
avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är 
beroende av några få stora företag är sårbar.  

Kommunen bör också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan 
myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.  

Nyanlända invandrare ska få hjälp med att lära sig svenska, få god hjälp med validering av 
utbildningar och yrkeserfarenheter från hemlandet samt god information om lagarna och 
levnadssättet i det svenska samhället. Utöver detta bör ansvaret för anpassningen till det svenska 
samhället vila på den enskilde och invandrare bör ha samma rättigheter och skyldigheter som 
infödda svenskar. Varken mer eller mindre.  

I kommunerna har en mångkulturell integrationspolitik slagit igenom på olika sätt. Mångfaldsplaner 
fungerar som styrdokument för dold etnisk kvotering – exempelvis genom föreslagna satsningar för 
utlandsfödda mödrar, alternativt genom ’Program för ett integrerat samhälle’ där staden föreslås 
arbeta för kvotering av invandrare på arbetsplatser, skolor och bostäder. Kommunen ska snarast 
avskaffa dessa mångfaldsplaner, men så länge lagen kräver att kommunen har en sådan är det viktigt 
att den så långt det är möjligt utformas på ett sådant sätt att alla former av diskriminering – även 
omvänd sådan – motverkas. 

Genom samverkan och samarbete mellan olika aktörer, Kulturnämnden, Fritids- och 
Folkhälsonämnden samt på kunskapsbaserad grund ska Borås Stads arbeta med att förebygga, 
upptäcka och motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och insatser samordnas. När så 
behövs är det viktigt att det sker i samarbete med Individ- och familjeomsorgsnämnden. Den del som 
avser strategiskt arbete ska ske i nära samarbete med CKS.  

Ungdomar som har gått ut nian, ettan eller tvåan på gymnasiet ska erbjudas ett meningsfullt 
feriearbete inom de verksamheter som kan gagna ungdomarna i sitt framtida yrkesliv. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera 
feriejobben. 

 
Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Alla ungdomar som har gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet 
erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera 
feriejobben. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden uppdras fortsätta arbetet med att motverka prostitution. 
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Vision 
Arbete ger förbättrad livskvalitet och social tillhörighet för den enskilde och varje kommuninvånare 
som går från arbetslöshet till jobb innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för 
ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är 
avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är 
beroende av några få stora företag är sårbar.  

Kommunen bör också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan 
myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.  

Nyanlända invandrare ska få hjälp med att lära sig svenska, få god hjälp med validering av 
utbildningar och yrkeserfarenheter från hemlandet samt god information om lagarna och 
levnadssättet i det svenska samhället. Utöver detta bör ansvaret för anpassningen till det svenska 
samhället vila på den enskilde och invandrare bör ha samma rättigheter och skyldigheter som 
infödda svenskar. Varken mer eller mindre.  

I kommunerna har en mångkulturell integrationspolitik slagit igenom på olika sätt. Mångfaldsplaner 
fungerar som styrdokument för dold etnisk kvotering – exempelvis genom föreslagna satsningar för 
utlandsfödda mödrar, alternativt genom ’Program för ett integrerat samhälle’ där staden föreslås 
arbeta för kvotering av invandrare på arbetsplatser, skolor och bostäder. Kommunen ska snarast 
avskaffa dessa mångfaldsplaner, men så länge lagen kräver att kommunen har en sådan är det viktigt 
att den så långt det är möjligt utformas på ett sådant sätt att alla former av diskriminering – även 
omvänd sådan – motverkas. 

Genom samverkan och samarbete mellan olika aktörer, Kulturnämnden, Fritids- och 
Folkhälsonämnden samt på kunskapsbaserad grund ska Borås Stads arbeta med att förebygga, 
upptäcka och motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och insatser samordnas. När så 
behövs är det viktigt att det sker i samarbete med Individ- och familjeomsorgsnämnden. Den del som 
avser strategiskt arbete ska ske i nära samarbete med CKS.  

Ungdomar som har gått ut nian, ettan eller tvåan på gymnasiet ska erbjudas ett meningsfullt 
feriearbete inom de verksamheter som kan gagna ungdomarna i sitt framtida yrkesliv. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera 
feriejobben. 

 
Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Alla ungdomar som har gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet 
erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera 
feriejobben. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden uppdras fortsätta arbetet med att motverka prostitution. 
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Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom sin integrationsverksamhet samt 
informera om återvandring vid kontakt med försörjningsenheten, med syftet att stödja och 
uppmuntra till frivillig återvandring. 

Nämnden ska genomföra systematiska efterkontroller, slumpmässiga kontroller inkluderat, för att 
motverka bidragsfusk i Borås Stad. 

 

Nya uppdrag 2021 
Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till digitala tolktjänster för nyttjande vid behov, framför 
fysiskt tolkande. 
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Sociala omsorgsnämnden 
 

 

 

Nämndens uppgift 
Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt 
Socialtjänstlagen ansvarar nämnden för detta. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt 
Socialförsäkringsbalken rörande assistansersättning. 
 
Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inklusive hemsjukvård. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. Nämnden utövar också ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet. 
 
I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska 
tillgänglighetshinder.  
 
Nämnden har dessutom ett av de av kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdragen - 
samarbetsuppdraget för tillgänglighet. De särskilda samarbetsuppdragen är ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
  

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
105 415 105 633 105 633

-783 817 -805 833 -837 633
-678 402 -700 200 -732 000
657 275 700 200 732 000
-21 127 0 0
-11 792 -11 792

-730 -2 000 -1 000

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Ekonomiskt Sammandrag
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 732,0 mnkr, inget effektiviseringskrav (7,03 mnkr) ställs mot 
nämndens verksamhet. Nämnden har fått satsningar med 18,1 mnkr för att finansiera volymökning, 
återsökning och ett strukturellt underskott i nämndens grunduppdrag. 
 
Nämnden har haft ökade kostnader för personlig assistans beroende på ändrad rättstillämpning. 
Detta är ett nationellt problem och här får nämnden ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen för 
att diskutera hur detta ska hanteras. 
 
Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt 
äldreomsorg, totalt bidrag för Borås Stad under år 2021 är 42,5 mnkr varav Sociala 
omsorgsnämndens andel är 4 mnkr. 
 

Vision 
Behovet av socialomsorg ökar i samhället. Borås vision är att alla och ska kunna leva ett så gott liv 
som möjligt. 

Det ligger vidare i kommunens vision att samhället tar tillbaka de viktigaste beståndsdelarna av den 
sociala omsorgen, för att återigen kunna leda arbetet och låta frivilligorganisationerna bli ett 
komplement och inte ett substitut. Nationell solidaritet innebär att vi tar hand om våra medborgare 
på ett säkert och omsorgsfullt sätt. 

Alla som vårdas enligt LSS ska enligt lagen tillförsäkras en god levnadsstandard. Detta ska gälla alla 
brukare, d v s de som vårdas enligt SOL och inom socialpsykiatrin. En god vård lika för alla brukare. 

Anhörigvårdare har en mycket viktig funktion. När det gäller korttidsboende, avlösning i hemmet och 
daglig verksamhet är det viktigt att dessa anpassa till brukarnas och anhörigvårdarnas rutiner och 
dygnsrytmer. Individuella behov och önskemål måste så långt som möjligt följas. Målet är att våra 
vårdtagare upplever trygghet, samhörighet och gemenskap. 

 
Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndernas verksamhet.  

Under 2021 ska nämnden fortsätta arbeta med att hitta en bemanningsmodell som hanterar 
borttagandet av delade turer, för den personal som så önskar, samt korta och långa arbetspass. 
Detta ska utformas så att det stärker nämnden som en attraktiv arbetsgivare samt ske med kvalitet 
för berörda brukare. 
 
Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever som har gått ut med fullständiga godkända betyg 
inom barn- och fritidsprogrammet, eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får 
provanställning. 
 
Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. 
 
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala 
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omsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Nya uppdrag 2021 
Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på Sociala omsorgsförvaltningen som 
har behov av fria arbetskläder, vilka kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta. 
 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden 
tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt 
under första halvan av 2021. 
 
 

Investeringar 
Under 2021 planeras det för byggande av fem gruppbostäder inom LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade). Det finns fyra stycken med bestämt läge och de har placering på 
Backhagsvägen, Färgargatan, Sörmarksliden och Barnhemsgatan. Det planeras även för en ytterligare 
bostad där det ännu inte finns något bestämt läge. Idag finns ett antal personer som står i kö för att 
erhålla bostad enligt LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara 
fullvärdiga och som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter som uppfyller alla krav. 
Två gruppbostäder enligt Socialtjänstlagen (SoL) finns också i investeringsplanen. Det är 
Skogsfrugatan SoL som beräknas vara färdigställd 2021 och Johannelundsgatan SoL som beräknas 
vara klar 2022 Den totala investeringsutgiften 2021 uppgår till 109,1 mnkr. Kostnad per nytt boende 
inom LSS har beräknats till drygt 18 mnkr och för SoL är motsvarande kostnad 30 respektive 60 mnkr. 
 
Backhagsvägens LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att 
innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 19 mnkr avsatt varav 4,6 mnkr 2021. Boendet beräknas 
bli klart 2021. 
 
Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att 
innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 9 mnkr 2021. Boendet beräknas 
vara klart 2021. 
 
Färgargatans LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att 
innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 8,6 mnkr 2021. Boendet 
beräknas vara klart 2021. 
 
Barnhemsgatan LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Nuvarande boende på 
Barnhemsgatan uppfyller inte kriterierna för att vara fullvärdiga lägenheter. För objektet är totalt 
18,5 mnkr avsatt varav 8 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klar 2021. 
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Skogsfrugatan SOL 
Nybyggnation av individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild service. Boendet 
kommer att innehålla 10 st lägenheter. För objektet är totalt 30,0 mnkr avsatt varav 20,4 mnkr 2021. 
Boendet beräknas vara klart 2021. 
 
Gruppbostad LSS (A) 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt LSS. För objektet är totalt 18,5 mnkr 
avsatt varav 2,5 för 2020. Boendet beräknas vara klart 2022. 
 
Gruppbostad Johannelundsgatan SoL 
Ett individuellt prövat boende med särskild service enligt SoL. För objektet är totalt 60 mnkr avsatt 
varav 28,5 mnkr avser 2021. Boendet beräknas bli klart under 2022. 
 
Investeringsbudgeten för ovanstående objekt år 2021 uppgår totalt till 87,1 mnkr. Det är 
Lokalförsörjningsnämnden som ansvarar för dessa objekt. 
 
Övriga investeringar 
För inventarier till nytt boende och upprustning av lokaler för daglig verksamhet finns 0,5 mnkr 
avsatt för respektive projekt. 
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Vård- och äldrenämnden 
 

 

 
Nämndens uppgift 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg 
om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet, stöd till närstående samt trygghetslarm och 
bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats svarar Sociala omsorgsnämnden. 
Nämnden ansvarar också för hemsjukvård inklusive rehabilitering. I nämndens uppgifter ingår också 
förebyggande hälsoarbete riktat till äldre. 
 
Vård- och äldrenämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård 
och vaktmästarorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
 
Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås 
Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna 
nämndens uppgift. 
 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 1 424,5 mnkr och innehåller ett effektiviseringskrav på 14,02 mnkr. 
Vård- och äldrenämnden har i vårens ekonomiska ramar erhållit kompensation för 
befolkningsförändringar med 11,8 mnkr. 
 
Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt 
äldreomsorg, totalt bidrag för Borås Stad är 42,5 mnkr år 2021 varav Vård- och äldrenämnden andel 
är 38,5 mnkr. 
 

Vision  
De äldre i Sverige har rätt till världens bästa äldreomsorg och Borås Stad ska alltid erbjuda detta. 
Individens livskvalité ska inte försämras. Alla människor ska kunna åldras med värdighet genom ett 

tkr
Bokslut Budget Budget

2019 2020 2021
Intäkter 136 337 130 325 130 083
Kostnader -1 469 442 -1 532 025 -1 554 583
Nettokostnader -1 333 105 -1 401 700 -1 424 500
Kommunbidrag 1 345 100 1 401 700 1 424 500
Resultat 11 995 0 0
Ackumulerat resultat 70 279 70 279
Nettoinvesteringar - -4 400 -6 300

Ekonomiskt Sammandrag
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tryggt och meningsfullt liv. Våra äldre ska ha rätt till valfrihet för att kunna bo kvar i sin invanda miljö 
– även om vård- och omsorgsbehov ökar. Alla ska erbjudas möjlighet till ett familjärt boende – utan 
uppbrott från eventuella husdjur. Borås Stad bör också skapa trygghet för våra äldre och bör därför 
delge brukarna tjänstgöringsschema i god tid och antalet personal som besöker äldre ska minimeras. 
Trygghetslarmet ska vara behovsprövat och avgiftsfritt. Vi anser att våra äldre och sjuka ska åtnjuta 
en god levnadsstandard. 

För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala ekonomin bör en 
utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske. Möjligheten att samlokalisera förskolor samt vård 
och äldreboende ska beaktas. I samma anda är det möjligt att samlokalisera även studentboende 
med trygghetsboende. Vi ser även att krav och biståndsbedömningar avseende särskilt boende 
måste bli mer humana. 

Vi ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata vårdgivarna lever upp till 
samtliga kvalitetskrav. Upphandlingar inom nämndens område skall genomsyras av ett högkvalitativt 
resonemang där brukarens behov skall stå i fokus – oavsett vårdform eller vårdgivare. 

Matens kvalitet och tillagningssätt är av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa och 
målet bör vara att maten ska lagas på boendet. 

Att erbjuda våra medborgare en välfungerande demensvård ger möjlighet till en förbättrad livskvalité 
och kan fördröja sjukdomsförloppet. Detta gör att de yngre dementa kan bo kvar i sina egna boenden 
längre än tidigare. Borås Stad skall erbjuda korttidsplatser med en god geografisk spridning. 

Borås Stad ska kunna erbjuda ett hospis med personal som har specialistkompetens. Att ha en bra 
personalvård och utvecklingsmöjligheter är det bästa och enklaste sättet att få nöjda vårdtagare. 
Personal som trivs och ser möjligheter till utveckling i sitt arbete presterar också bättre.  

Borås Stad skall erbjuda vård- och omsorgspersonal löpande utbildningar inom den verksamhet 
personalen arbetar, eftersom det ständigt kommer nya rön och forskningsresultat inom vården. Det 
är nämndens och förvaltningens uppgift att ansvara för att personal är rustad att ge våra medborgare 
den bästa möjliga vård och omsorg. 

Vård- och omsorgspersonal ska ha de språkliga färdigheter som krävs för att kunna kommunicera 
med brukare, då det är av yttersta viktig att kunna förstå varandra i en vårdsituation. 

 

Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

God vård och god äldreomsorg innebär att hemtjänsten ska bygga på välutbildad personal som har 
inflytande över sitt arbete och som känner trygghet i sin roll. Den som behöver vården och omsorgen 
ska få bestämma över sitt eget liv, sin egen vardag. Därför ska nämnden öka möjligheterna att den 
enskilde i samråd med personalen får möjlighet att besluta om hur insatserna ska utföras. 

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och tryggare 
besök hos den enskilde vilket innebär att den så kallade minuthetsen ska avskaffas. 
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Borttagandet av delade turer, för de individer som så önskar, innebär ett större antal heltider vilket 
leder till ett ökat behov av bemanningsplanering. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljön är att stadens 
bemanningsenhet arbetar med stor flexibilitet och följsamhet utifrån verksamhetens behov av 
ständiga personalförändringar. Till detta kommer det behövas en effektiv planering av 
hemtjänstinsatser så att mer tid är tillsammans med omsorgstagaren. 

Under året har en satsning på pilotgrupper genomförts i hemtjänsten. Arbetet har resulterat i att 
hemtjänstens planeringsfunktion ska decentraliseras. Det kommer att öka personalens och de äldres 
inflytande eftersom förutsättningarna för kommunikation mellan personal och planerare förbättras. 
Även för legitimerad personal kommer det att göras satsningar på både arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och löneutveckling. 
 
Vård- och äldrenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 
 
Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 
 
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- och 
äldrenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 
 
Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen. 

Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås för att undvika långa 
transporter och för att snabbare kunna anpassas efter de äldres önskemål. 

Vård- och äldrenämnden ska se över rutinerna för brukarnas läkemedelsanvändning i syfte att 
minska potentiella felaktigheter/överanvändning.  

Vård- och äldrenämnden ska tillgodose att samtliga boenden har ekonomiska reserver för ökad 
livskvalitet, exempelvis möjligheten till att kunna besöka restauranger, göra utflykter, gå på teatern 
samt i övrigt få kulturella upplevelser.  

Vård- och äldrenämnden uppdras särskilt följa upp tiden för den genomsnittliga nattfastan. 

 

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 
 
Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och 
omsorgsboende.  
 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden 
tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt 
under första halvan av 2021. 
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Borttagandet av delade turer, för de individer som så önskar, innebär ett större antal heltider vilket 
leder till ett ökat behov av bemanningsplanering. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljön är att stadens 
bemanningsenhet arbetar med stor flexibilitet och följsamhet utifrån verksamhetens behov av 
ständiga personalförändringar. Till detta kommer det behövas en effektiv planering av 
hemtjänstinsatser så att mer tid är tillsammans med omsorgstagaren. 

Under året har en satsning på pilotgrupper genomförts i hemtjänsten. Arbetet har resulterat i att 
hemtjänstens planeringsfunktion ska decentraliseras. Det kommer att öka personalens och de äldres 
inflytande eftersom förutsättningarna för kommunikation mellan personal och planerare förbättras. 
Även för legitimerad personal kommer det att göras satsningar på både arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och löneutveckling. 
 
Vård- och äldrenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 
 
Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 
 
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- och 
äldrenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 
 
Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen. 

Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås för att undvika långa 
transporter och för att snabbare kunna anpassas efter de äldres önskemål. 

Vård- och äldrenämnden ska se över rutinerna för brukarnas läkemedelsanvändning i syfte att 
minska potentiella felaktigheter/överanvändning.  

Vård- och äldrenämnden ska tillgodose att samtliga boenden har ekonomiska reserver för ökad 
livskvalitet, exempelvis möjligheten till att kunna besöka restauranger, göra utflykter, gå på teatern 
samt i övrigt få kulturella upplevelser.  

Vård- och äldrenämnden uppdras särskilt följa upp tiden för den genomsnittliga nattfastan. 

 

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 
 
Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och 
omsorgsboende.  
 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden 
tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt 
under första halvan av 2021. 
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När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 
 
Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten till anläggning av ett hospis vid ett naturskönt 
område i Borås stad. 

Vård- och äldrenämnden utreder möjligheten till muntliga, eller digitala, verktyg som underlättar 
administrationsarbetet för personalen.  

 

Investeringar 
I investeringsbudgeten för 2021 finns det avsatt 6,3 mnkr till trygghetslarm. Totalt har 
Kommunstyrelsen avsatt 16,7 mnkr för trygghetslarm. 
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Finansiering 
 

 

 
 
Verksamhetsbeskrivning 
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, 
belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pensioner 
och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt under 
huvudprogrammet Finansiering. 
 
Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påförs resp. verksamhet med ett pålägg på 
personalkostnaderna. Detta pålägg är en s.k. kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas som 
en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt den s.k. 
blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, dels av 
årets intjänade pensionsförmåner. 
 
För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det kapital 
som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella 
anläggningstillgångar. Kommunen tillämpar fr.o.m. 2017 den s.k. raka metoden som innebär att 
kapitalkostnaderna beräknas som årlig avskrivning och räntekostnad baserad på bokfört värde vid 
årets början. Den s.k. internräntan, som rekommenderas av SKR, föreslås fastställas till 1,25 % för 
2021 vilket är en sänkning med 0,25% -enheter jämfört med 2020. Kapitalkostnaderna belastar 
nämnderna fr.o.m. budgetåret året efter det att investeringen skett. 
 

Verksamheten 2021 
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 330,4 mnkr, som finansieras med ett påslag på 8,7 % 
inkl. löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 5,5 % 
av lönesumman, avsätts individuellt medan 1,3 % avser förmånsbestämd ålderspension för 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 
261,0 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 61,7 mnkr. Kostnaden för 
utbetalningarna av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s.k. ansvarsförbindelsen är 
budgeterad till 127,8 mnkr.  
 
De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 335,0 mnkr, 
varav 30,0 mnkr avser investeringar under 2020. 
 

tkr
Bokslut Budget Bokslut

2019 2020 2021
595 847 639 011 678 363

-425 868 -452 027 -459 789
169 979 186 984 218 574

Ekonomiskt Sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettointäkter
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Verksamhetsbeskrivning 
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, 
belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pensioner 
och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt under 
huvudprogrammet Finansiering. 
 
Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påförs resp. verksamhet med ett pålägg på 
personalkostnaderna. Detta pålägg är en s.k. kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas som 
en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt den s.k. 
blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, dels av 
årets intjänade pensionsförmåner. 
 
För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det kapital 
som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella 
anläggningstillgångar. Kommunen tillämpar fr.o.m. 2017 den s.k. raka metoden som innebär att 
kapitalkostnaderna beräknas som årlig avskrivning och räntekostnad baserad på bokfört värde vid 
årets början. Den s.k. internräntan, som rekommenderas av SKR, föreslås fastställas till 1,25 % för 
2021 vilket är en sänkning med 0,25% -enheter jämfört med 2020. Kapitalkostnaderna belastar 
nämnderna fr.o.m. budgetåret året efter det att investeringen skett. 
 

Verksamheten 2021 
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 330,4 mnkr, som finansieras med ett påslag på 8,7 % 
inkl. löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 5,5 % 
av lönesumman, avsätts individuellt medan 1,3 % avser förmånsbestämd ålderspension för 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 
261,0 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 61,7 mnkr. Kostnaden för 
utbetalningarna av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s.k. ansvarsförbindelsen är 
budgeterad till 127,8 mnkr.  
 
De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 335,0 mnkr, 
varav 30,0 mnkr avser investeringar under 2020. 
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I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer som anges i Socialtjänstlagen och Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av 
hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är beräknat till 12,0 mnkr. 
 
Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 448,5 mnkr. Nämnderna har i 
kalkylmässiga kapital- och pensionskostnader m.m. påförts 664,6 mnkr, som här neutraliseras genom 
en intäkt med samma belopp. Tillsammans med 12,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, 
ökning av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter på netto 2,5 mnkr, uppgår de 
beräknade nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 218,6 mnkr. 
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Förslag till beslut 
 

~ All makt utgår från folket ~ 

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudgeten 
anvisas anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda 
fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i 
investeringsbudgeten med "B". 
 
Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda beslut 
om skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor 
och avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor.  
 
Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” 
skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt 
besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas 
inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt 
riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i 
kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2021 föreslås en låneram för kommunens egna 
behov på 400 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom finansiell leasing, 
vilket innebär att en ram för egen nyupplåning behövs samt att övrig belåning behöver göras i Borås 
Stad. För förmedlade lån till de kommunala bolagen föreslås Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta 
nya lån upp till en ram på 1 100 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta 
befintliga lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 
 
Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om 
investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En 
förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och till 
såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande 
föreslås även för år 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för 
oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen föreslås 
också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på 
högst 10 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas 
av Kommunfullmäktige oavsett belopp. 
 
Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster.  
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Förslag till beslut 
 

~ All makt utgår från folket ~ 

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudgeten 
anvisas anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda 
fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i 
investeringsbudgeten med "B". 
 
Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda beslut 
om skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor 
och avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor.  
 
Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” 
skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt 
besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas 
inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt 
riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i 
kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2021 föreslås en låneram för kommunens egna 
behov på 400 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom finansiell leasing, 
vilket innebär att en ram för egen nyupplåning behövs samt att övrig belåning behöver göras i Borås 
Stad. För förmedlade lån till de kommunala bolagen föreslås Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta 
nya lån upp till en ram på 1 100 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta 
befintliga lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 
 
Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om 
investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En 
förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och till 
såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande 
föreslås även för år 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för 
oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen föreslås 
också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på 
högst 10 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas 
av Kommunfullmäktige oavsett belopp. 
 
Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster.  
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Sverigedemokraterna yrkar Kommunfullmäktige besluta 

att  i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

Kommunfullmäktige        15 400 000 

Stadsrevisionen          6 050 000 

Kommunstyrelsen 
- kommunledning Stadskansliet    130 750 000 
- kommungemensam verksamhet    124 300 000 

Valnämnden            1 100 000 

Överförmyndarnämnden          9 000 000 

Lokalförsörjningsnämnden       38 400 000 

Fritids- och folkhälsonämnden 
- fritid- och folkhälsa    225 750 000 
-                        föreningsbidrag       43 100 000  

Servicenämnden                                                0 

Samhällsbyggnadsnämnden       21 600 000 

Tekniska nämnden 
- väghållning skog parker m.m    159 350 000 
- persontransporter        77 150 000 

Miljö och konsumentnämnden      30 000 000 

Kulturnämnden      189 350 000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden       563 950 000 

Arbetslivsnämnden     239 000 000 

Sociala omsorgsnämnden     732 000 000 

Förskolenämnden     809 300 000  

Grundskolenämnden                          1 558 400 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden     332 100 000 

Vård- och äldrenämnden                          1 424 500 000 

 

 

 

att investeringsbudgeten skall ligga till grund för kommunens investeringsverksamhet 
 under perioden 2021-2023, varvid anslag i budgeten för år 2021 beviljas i enlighet 
 med vad som särskilt markerats. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3454

84 
 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt 
 som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive 
 projekt inte överstiger vad som ansatts i budgeten. 

 

att  fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %. 

 

att  fastställa nedanstående taxor och avgifter i enlighet med särskild bilaga från 
 Kommunstyrelsen: 

- Felparkeringsavgifter 
- Taxa för prövning inom miljöbalkens område 
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommunbidrag från Vård- 
och Äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden avseende borttagande av 65-års gränsen 
för ”personer med LSS tillhörighet som har kompletterande SoL-insatser”. 

 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 
2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, d v s lån upp 
 belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller betalning under 2021. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, d v s öka 
 kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, d v s öka 
kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med totalt 
1 100 000 000 kronor. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda 
 kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor. 
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att  bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt 
 som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive 
 projekt inte överstiger vad som ansatts i budgeten. 

 

att  fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %. 

 

att  fastställa nedanstående taxor och avgifter i enlighet med särskild bilaga från 
 Kommunstyrelsen: 

- Felparkeringsavgifter 
- Taxa för prövning inom miljöbalkens område 
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommunbidrag från Vård- 
och Äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden avseende borttagande av 65-års gränsen 
för ”personer med LSS tillhörighet som har kompletterande SoL-insatser”. 

 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 
2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, d v s lån upp 
 belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller betalning under 2021. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, d v s öka 
 kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, d v s öka 
kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med totalt 
1 100 000 000 kronor. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda 
 kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor. 
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att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och 
 fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 5 000 000 kronor per ärende. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 2 000 000 kronor 
 till stöd för lokal utveckling. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till 
högst 7 000 000 kr till särskilda lönesatsningar. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till 
högst 500 000 kr avseende ansvarsutredning om Viskans sanering. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende 
 maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till Förskolenämnden 
 och Grundskolenämnden. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta 
 tjänster. 

 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster 
 samt 

 

att genom ägardirektiven till bolagsstämman 2021 likvidera Borås Kommuns Parkerings AB 
samt överlåta verksamheten till Tekniska nämnden under 2021. 

 

att  i övrigt fastställa Sverigedemokraterna i Borås Stad upprättade förslag till budget år 
 2021. 

 

att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 
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Kommunfullmäktigegruppen 

Andreas Exner 
Björn Qvarnström 
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Leif Häggblom 

Jan Nilsson 
Jonas Ellerstrand 
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Eva Eriksson 

Maria Lindgren 
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Martin Sörbom 

Valter Kotsalainen 
Mark Warnberg 

 

Borås Stad 
2020-10-27 

  

  

RReeddaakkttiioonneellllaa  fföörräännddrriinnggaarr  bbuuddggeett  22002211  
 

Det har kommit till vår kännedom att den beskrivande texten för de olika nämndernas ekonomiska 
förutsättningar inte följer ett likvärdigt perspektiv, där vissa områden utgår från Mitt-S budgetförslag 
medan andra utgår från ramen efter effektiviseringsbetinget. 

 

Vi väljer därför att förtydliga de ekonomiska anpassningar och satsningar som vi gör i vår budget med 
följande redaktionella förändringar där våra satsningar förtydligas från ramen med 
effektiviseringsbeting; 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunbidraget för 2021 uppgår till 130,8 mnkr. I budgeten finns ett effektiviseringskrav på 1,0% 
(1,3 mnkr) samt ytterligare sparbeting om 0,5 mnkr. Verksamhetens budgetram anpassas ytterligare 
med 6,7 mnkr till följd av en omorganisationsförändring till fem kommunalråd, med respektive 
politisk sekreterare. Vidare tillförs verksamheten 5,8 mnkr för att finansiera konceptet 
’Narkotikahundar i skolan’, ytterligare 3,0 mnkr riktat mot allmän brottsprevention och 
trygghetsskapande åtgärder. 

 

 

Miljö- och konsument 

Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 30,0 mnkr och inkluderar ett 
effektiviseringskrav på 0,27 mnkr. I kommunbidraget finns en förstärkning med 0,7 mnkr varav 0,46 
mnkr avser helårseffekt för tjänsterna som miljöutredare för förorenade områden. Nämndens ram 
har även förstärkts med 1,7 mnkr för att intensifiera myndighetsarbetet kring tillsyn mot 
verksamheter, som en del i narkotikaförebyggande arbetet. 

 

Kulturnämnden 

Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 189,4 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav 
på 1,8 mnkr. Nämndens kommunbidrag har allmänt förstärkts med 2,7 mnkr för bland annat ökade 
kapitalkostnader inom Kulturskolan och De kulturhistoriska museerna.  
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Borås Stad 
2020-10-27 

 

 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden tillförs ett allmänt tillskott om 11,0 mnkr riktat mot barngruppernas storlek. För 
att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr i 
investeringsbudgeten. Ytterligare medel tillförs nämnden för att reinvestera och förbättra 
förskolornas inventarier. 
 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden tillförs 8,7 mnkr, varav 2,7 mnkr riktas till kompletterande insatser till små 
skolor på små orter för att arbeta med incitament och stärka elevhälsan samt 6,0 mnkr till arbetet 
med resursgrupper.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 564,0 mnkr. I tilldelat kommunbidrag 
ingår ett effektivitetskrav på 5,5 mnkr. Antal i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. 
Gymnasieskolan har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. Nämndens ramar anpassas med 7,0 mnkr till följd av att konceptet 
subventionerade skolkort utgår, samt 1,5 mnkr för ett maxtak för tillgång till kostnadsfri SFI efter två 
år och slopad rätt för asylsökande som fyllt 18 år att avsluta sina studier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 8,7 mnkr, varav 2,0 mnkr för ökade för arbetet 
kring elever med särskilda behov, 2,0 mnkr för att utveckla lärlingsutbildningen, samt 4,7 mnkr för 
ökad måluppfyllelse inom gymnasieutbildningen. Vidare tillförs nämnden 1,5 mnkr för att möta 
volymökningen inom vuxenutbildning samt 3,0 mnkr för att stärka vuxenutbildningen. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Kommunbidraget budgeteras till 332,1 mnkr. I tilldelad ram ingår ett effektiviseringskrav på 3,17 
mnkr. Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 10 mnkr för att komma tillrätta med ett 
strukturellt underskott och volymförändringar i grunduppdraget samt det nya avtalet om 
ungdomsmottagning. Nämnden tilldelas även 3,2mnkr för att stärka arbetet mot narkotika hos barn 
och unga. 
 

Arbetslivsnämnden 

Kommunbidraget budgeteras till 239,0 mnkr. I tilldelad budgetram ingår effektiviseringskrav på 2,38 
mnkr. 
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Borås Stad 
2020-10-27 

 

 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden tillförs ett allmänt tillskott om 11,0 mnkr riktat mot barngruppernas storlek. För 
att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr i 
investeringsbudgeten. Ytterligare medel tillförs nämnden för att reinvestera och förbättra 
förskolornas inventarier. 
 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden tillförs 8,7 mnkr, varav 2,7 mnkr riktas till kompletterande insatser till små 
skolor på små orter för att arbeta med incitament och stärka elevhälsan samt 6,0 mnkr till arbetet 
med resursgrupper.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 564,0 mnkr. I tilldelat kommunbidrag 
ingår ett effektivitetskrav på 5,5 mnkr. Antal i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. 
Gymnasieskolan har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. Nämndens ramar anpassas med 7,0 mnkr till följd av att konceptet 
subventionerade skolkort utgår, samt 1,5 mnkr för ett maxtak för tillgång till kostnadsfri SFI efter två 
år och slopad rätt för asylsökande som fyllt 18 år att avsluta sina studier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 8,7 mnkr, varav 2,0 mnkr för ökade för arbetet 
kring elever med särskilda behov, 2,0 mnkr för att utveckla lärlingsutbildningen, samt 4,7 mnkr för 
ökad måluppfyllelse inom gymnasieutbildningen. Vidare tillförs nämnden 1,5 mnkr för att möta 
volymökningen inom vuxenutbildning samt 3,0 mnkr för att stärka vuxenutbildningen. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Kommunbidraget budgeteras till 332,1 mnkr. I tilldelad ram ingår ett effektiviseringskrav på 3,17 
mnkr. Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 10 mnkr för att komma tillrätta med ett 
strukturellt underskott och volymförändringar i grunduppdraget samt det nya avtalet om 
ungdomsmottagning. Nämnden tilldelas även 3,2mnkr för att stärka arbetet mot narkotika hos barn 
och unga. 
 

Arbetslivsnämnden 

Kommunbidraget budgeteras till 239,0 mnkr. I tilldelad budgetram ingår effektiviseringskrav på 2,38 
mnkr. 

 

Borås Stad 
2020-10-27 

 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Kommunbidraget budgeteras till 732,0 mnkr, inget effektiviseringskrav (7,03mnkr) ställs mot 
nämndens verksamhet. Nämnden har fått satsningar med 18,1 mnkr för att finansiera volymökning, 
återsökning och ett strukturellt underskott i nämndens grunduppdrag. 
 

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 
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Kommunfullmäktige 
 
 

Revisorskollegiet 
 
 

Kommunstyrelsen 
1. Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer och även 

förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. 
 

2. Borås Stad inför ett civilkuragepris. Kommuninvånare nominerar medborgare som utmärkt 
sig under året och kommunfullmäktige avgör vinnare. 

 
3. Kommunstyrelsen ska stödja, utbilda och uppmuntra lokala grannsamverkan. 

 
4. Kommunstyrelsen ska, vid avyttring av kommunal mark, prioritera tomter i kommunens 

kringområden. 
 

5. Antal kommunalråd ändras till fem kommunalråd, med en politisk sekreterare till 
respektive kommunalråd. Frigjorda resurser omfördelas till Förskolenämndens ram. 

 
6. Arvodet till kommunalråd fastställs till 1,0 GN. Frigjorda resurser omfördelas till 

Förskolenämndens ram. 
 
7. De politiska arvodena samt partistödet uppräknas inte inför 2021, utan är kvar 

på 2020 års nivå. 
 

8. Borås Stad ska upprätta en landsbygdsstrategi. 
 

9. För konceptet ’Narkotikahundar i skolan’ avsätts 5,8 mnkr till CKS, Kommunstyrelsen, 
förfogande. CKS ska upphandla narkotikahundar med syfte att genomföra rutinkontroller av 
för-, grund- och gymnasieskolor, samt tillhörande skolutrymmen, i brottspreventivt syfte. 

 
10. Kommunstyrelsen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom Borås Stads boenden 

för asylsökande, eller de organisationer som staden har eller haft en samverkan med, har 
inträffat. I de fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska CKS tillsammans med berörd 
förvaltning samverka med Polisen. 

 
11. Kommunstyrelsen ska uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett större område för 

bebyggelse av enbostadshus, radhus och kommunal verksamhet i respektive serviceort. 
 

12. Borås Stad tillämpar samma modell för framtagande av tomträttsavgäld, arrende etc. utan 
hänsyn till om detta innebär en ekonomisk vinst eller förlust för Borås Stad. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

 B 3463

Kommunfullmäktige 
 
 

Revisorskollegiet 
 
 

Kommunstyrelsen 
1. Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer och även 

förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. 
 

2. Borås Stad inför ett civilkuragepris. Kommuninvånare nominerar medborgare som utmärkt 
sig under året och kommunfullmäktige avgör vinnare. 

 
3. Kommunstyrelsen ska stödja, utbilda och uppmuntra lokala grannsamverkan. 

 
4. Kommunstyrelsen ska, vid avyttring av kommunal mark, prioritera tomter i kommunens 

kringområden. 
 

5. Antal kommunalråd ändras till fem kommunalråd, med en politisk sekreterare till 
respektive kommunalråd. Frigjorda resurser omfördelas till Förskolenämndens ram. 

 
6. Arvodet till kommunalråd fastställs till 1,0 GN. Frigjorda resurser omfördelas till 

Förskolenämndens ram. 
 
7. De politiska arvodena samt partistödet uppräknas inte inför 2021, utan är kvar 

på 2020 års nivå. 
 

8. Borås Stad ska upprätta en landsbygdsstrategi. 
 

9. För konceptet ’Narkotikahundar i skolan’ avsätts 5,8 mnkr till CKS, Kommunstyrelsen, 
förfogande. CKS ska upphandla narkotikahundar med syfte att genomföra rutinkontroller av 
för-, grund- och gymnasieskolor, samt tillhörande skolutrymmen, i brottspreventivt syfte. 

 
10. Kommunstyrelsen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom Borås Stads boenden 

för asylsökande, eller de organisationer som staden har eller haft en samverkan med, har 
inträffat. I de fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska CKS tillsammans med berörd 
förvaltning samverka med Polisen. 

 
11. Kommunstyrelsen ska uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett större område för 

bebyggelse av enbostadshus, radhus och kommunal verksamhet i respektive serviceort. 
 

12. Borås Stad tillämpar samma modell för framtagande av tomträttsavgäld, arrende etc. utan 
hänsyn till om detta innebär en ekonomisk vinst eller förlust för Borås Stad. 

 

13. Modellen för friköp av Borås Stads tomträtter revideras, och priserna sänks med 10 procent. 
 
14. Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa om att undanta Norrby, 

Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, EBO. 
 

15. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska arbeta fram ett förslag till en neutral klädpolicy för 
anställda inom Borås Stad. 

 
16. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna och effekterna av ett 

gemensamt kommunalt bostadsbolag, alternativt en koncernstruktur för 
bostadsbolagen. 

 
17. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med näringslivet, att utreda 

förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför centrum. 
 

18. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att överse den kommunala 
verksamheten med syftet att utarbeta direktiv som, inom lagens ramar, förhindrar och/eller 
försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för någon som deltagit i eller stött terrorism. 

 
19. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till att stärka bolagens 

kapital för mer nybyggnation. 
 

20. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av informella beslut och om 
dessa föranlett ekonomiska konsekvenser för Borås Stad. 

 
21. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till inrättandet av samlade 

förvaltningsstödstjänster under stadskontoret. 
 

22. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden, ta 
fram en strategi för Rutnätsstaden Borås. 

 
 

Överförmyndarnämnden 
 
 

Valnämnden 
23. NYTT UPPDRAG: Valnämnden ska utreda möjligheten till en gemensam distribution av 

personvalsedlar. 
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Lokalförsörjningsnämnden 
24. Lokalförsörjningsnämnden ska vid planeringen av förskolor alltid beakta samlokalisering av 

förskolor och verksamhet/boende för äldre. 
 

25. Lokalförsörjningsnämnden bygger nya förskolor om högst 4 avdelningar. 
 

26. NY FÖRSTUDIE: Dalsjöfors simhall 
 

27. NY FÖRSTUDIE: Futsalarena 
 

28. NY FÖRSTUDIE: Vård- och omsorgsboende 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
29. Samhällsbyggnadsnämnden ska debitera planbeställare enligt likställighetsprincipen. 

 
30. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva 

utökade möjligheter för enbostadshus. 
 

31. Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller 
annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk 
byggnadstradition. 

 
32. Avgöranden kring ärenden om strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
33. Nämnden ska aktivt pröva förutsättningarna och vid lämpliga fall möjliggöra 

för generationsboenden vid detaljplanering. 
 

34. Samhällsbyggnadsnämnden ställer höga krav på arkitektonisk utformning vid ny- 
och ombyggnation i stadskärnan. 

 
35. Borås Stads kulturmiljöprogram är vägledande vid framtagande av detaljplaner. 

 
36. NY INDIKATOR: "Andel ej fullständiga ärenden vid första kontakt som fått beslut senast 10 

veckor efter ansökan %.".  
 

Målvärde 2021 80%  
Målvärde 2025 90% 

 
 

 

Tekniska nämnden 
37. Tekniska nämnden ska se över trafikerade vägar och cykelstråk och förtydliga vilka 

platser inom Borås där cykelförbud råder. 
 

38. Tekniska nämnden ska sprida information gällande Trafiksäkerhet och trafikregler 
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Lokalförsörjningsnämnden 
24. Lokalförsörjningsnämnden ska vid planeringen av förskolor alltid beakta samlokalisering av 

förskolor och verksamhet/boende för äldre. 
 

25. Lokalförsörjningsnämnden bygger nya förskolor om högst 4 avdelningar. 
 

26. NY FÖRSTUDIE: Dalsjöfors simhall 
 

27. NY FÖRSTUDIE: Futsalarena 
 

28. NY FÖRSTUDIE: Vård- och omsorgsboende 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
29. Samhällsbyggnadsnämnden ska debitera planbeställare enligt likställighetsprincipen. 

 
30. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva 

utökade möjligheter för enbostadshus. 
 

31. Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller 
annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk 
byggnadstradition. 

 
32. Avgöranden kring ärenden om strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
33. Nämnden ska aktivt pröva förutsättningarna och vid lämpliga fall möjliggöra 

för generationsboenden vid detaljplanering. 
 

34. Samhällsbyggnadsnämnden ställer höga krav på arkitektonisk utformning vid ny- 
och ombyggnation i stadskärnan. 

 
35. Borås Stads kulturmiljöprogram är vägledande vid framtagande av detaljplaner. 

 
36. NY INDIKATOR: "Andel ej fullständiga ärenden vid första kontakt som fått beslut senast 10 

veckor efter ansökan %.".  
 

Målvärde 2021 80%  
Målvärde 2025 90% 

 
 

 

Tekniska nämnden 
37. Tekniska nämnden ska se över trafikerade vägar och cykelstråk och förtydliga vilka 

platser inom Borås där cykelförbud råder. 
 

38. Tekniska nämnden ska sprida information gällande Trafiksäkerhet och trafikregler 

till cyklister tillsammans med berörda nämnder. 
 

39. Beträffande cykelinfrastruktur ska lokala cykelvägar i Borås samt i serviceorterna prioriteras 
före sammanhängande stråk. 
 

40. De ekonomiska resurserna för särskoleskjuts flyttas till Grundskole-, och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden från Tekniska nämnden. 

 
41. Tekniska nämnden ska påbörja planeringen av en aktivitetsplats i respektive serviceort. 

 
42. NYTT UPPDRAG: Nämnden ska utreda och presentera ett nytt 'Ansvarsfullt 

Skogsförvaltningsprogram för Produktiv Skogsmark' där syftet är, att med ekonomin som 
ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens skogsmark, samtidigt som mångfalden 
av både träslag och biologiska miljöer ökar. 

 
43. INVESTERING: Budget för "Beläggningsunderhåll' revideras till 15,0 mnkr för respektive år 

2021-2023. 
 

44. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar'' revideras till 2,0 mnkr för respektive år 
2021-2023. 

 
45. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar, reinvestering" revideras till 7,0 mnkr för 

respektive år 2021-2023. 
 

46. INVESTERING: Budget för "Borås flygplats" revideras till 800 tkr för år 2021. 
 

47. INVESTERING: Budget för ”Grönområdesplanen” revideras till; 

 
År 2021 2,0 mnkr 

År 2022 2,0 mnkr 

År 2023 2,0 mnkr 

 

48. INVESTERING: Budget för "Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar'' 
revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2021-2023. 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämnden 
49. Borås Stad ska inte köpa in drivmedel baserat på jordbruksråvaror, såvida inte råvarorna 

utgörs av restprodukter. 
 

50. Borås Stad ska slopa kvantitativa mål avseende ekologiska livsmedel. 
 

51. Borås Stads medlemskap i Fairtrade ska avslutas. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3466

52. Miljö- och konsumentnämnden ska använda sig att rättvisemodellen, där tillsynsavgift 
enbart får tas ut när en tillsyn de facto har genomförts. 
 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
53. Borås Stad delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara annan kultur än 

majoritetssamhällets eller de nationella minoriteterna. 
 

54. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och agerande är förenligt med 
det demokratiska samhällets värderingar. 

 
55. Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna för spontanidrott. 

 
56. TILLÄGG: Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete 

med Säker och trygg förening. Arbetet med Säker och trygg förening ska även omfatta 
föreningarnas engagemang om framtagande av integrationsplan. 

 
57. NYTT UPPDRAG: Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda alternativa verksamheter i 

Brygghuset. 
 

 

Kulturnämnden 
58. Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete, särskilt riktat mot målgruppen 

barn och unga. 
 

59. Kulturnämnden ska särskilt belysa svenska, traditionella högtider. 
 

60. Kulturnämnden ska inventera konst som kan säljas. 
 

61. Kulturnämnden ska inrätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med representanter för 
hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete. 

 
62. Kulturnämnden ska Stadsteatern till förfogande för externa inslag och aktörer som vill 

hyra in sig eller bedriva verksamhet. 
 
63. UTGÅR: Första året som barn fortsätter i Kulturskolan efter KUL-året ska vara 

kostnadsfritt. 
 

64. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden ska utreda införandet av en särskild kulturarvsfond med 
syfte att utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås Stad, med stöd av externa 
sponsorer. 

 
65. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden ska kartlägga privata konstkännares intressen för att 

bedriva ett internationellt konstmuseum i Borås. 
 

66. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en "Kulturkanon Borås" 
med syftet att sammanställa och informera om Borås Stads kulturarv. 
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Förskolenämnden 
67. Nämnden ska planera för etableringen av en familjecentral i respektive serviceort i Borås 

Stad. 
 

68. Förskolenämnden ska i samverkan med IFO-nämnden verka för en start av en 
familjecentral på en serviceort i Borås. 

 
69. Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen och tillämpningen av 

genuspedagogik. 
 

70. Borås Stad erbjuder förskoleplats från l års ålder. 
 

71. Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig förskola i Borås. Syftet är 
att skapa likvärdighet kring andelen utbildad personal i Borås förskolor. 

 
72. Förskolenämnden ska utveckla konceptet 'ambulerande språkpedagoger' med syftet att 

stimulera språkförståelsen av svenska. 
 

73. Förskolenämnden ska sträva efter åldershomogena avdelningar i förskolan. 
 
 

 
 

Grundskolenämnden 
74. Grundskolenämnden erbjuder endast specialkost när medicinska skäl föreligger. 

 
75. Grundskolenämnden ska revidera befintliga in-och utrymningsplaner för samtliga skolor. 

 
76. Grundskolenämnden ska kartlägga behovet av kringpersonal i Borås Stads grundskolor i 

syfte att låta lärare vara lärare. 
 

77. Grundskolenämnden ska utveckla sin samverkan med polis för att verka för en utökad 
närvaro och information i Borås Stads grundskolor. Möjligheten till att regelbundet nyttja 
narkotikahundar på skolor ska utredas. 

 
78. Vid nybyggnation av grundskolor byggs dessa efter årskurs F-6 eller 7-9. 

 
79. Kommunen ska erbjuda särskild ledarskaps- och konflikthanteringsutbildning till lärare 

inom Borås Stad. 
 

80. Grundskolenämnden ska, genom ett pilotprojekt, införa en resursklass för systematiskt 
återkommande stökiga elever som utsätter andra för hot och våld. 

 
81. Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i jordbruksföretag ska utvecklas. 

 
82. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid omplaceras. 
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83. Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp. 

 
84. Kommunfullmäktige fastställer följande skolor som små skolor på små orter; Aplared, 

Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena, Bredared, Sandhult, Kinnarumma, Svaneholm, 
och Kerstinsgården. 

 
85. Grundskolenämnden ska utreda bufféservering med god variation i Borås skolor. 

 

86. Arbetet med att ge högstadieelever kunskap i sexualundervisning, ska utvecklas genom 
samverkan mellan elevhälsan och regionens ungdomsmottagningar. 

 
87. Grundskolenämnden tilldelas 700 tkr utöver föreslaget kommunbidrag för att ytterligare 

stärka små skolor på små orter. 
 

88. TILLÄGG: Grundskoleutbildningen är kostnadsfri. I samband med skolresor och liknande 
aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av 
vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. 
Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i 
aktiviteten. 

 
89. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska utreda möjligheten till att utöka antalet timmar i 

förskoleklass, och särskilt beakta en omvärldsanalys. 
 

90. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande 
införande av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige 
under 2020. 
 

91. Ett koncept som innebär att grundskoleklasser gör studiebesök hos blåljuspersonal ska 
utredas.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
92. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utöka samarbetet mellan skolan och det 

lokala näringslivet, samt gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken ska prioriteras. 
 

93. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan 
gällande införande av skriftliga ordningsomdömen för gymnasieverksamheten och 
presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021. 

 
94. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis för att verka för 

en utökad närvaro och information i Borås Stads gymnasieskolor. 
 

95. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla och förstärka 
programutbuden för elever med autismspektrumtillstånd. 

 
96. Borås Stad erbjuder SFI under högst två år. Frigjorda resurser ska stärka SFl- verksamheten. 

 
97. Borås Stads tidigare beslut kring fria elevresor, i form av skolkort inom kollektivtrafiken till 

Boråselever, upphör. 
 

98. Asylsökande som fyllt 18 år, eller fått sin ålder uppskriven, ska anvisas åter till 
Migrationsverket. 

 
99. TILLÄGG: Utbildningen i gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. I samband med skolresor och 

liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av 
eleven eller dennes vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla 
elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i 
aktiviteten. 

 
 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
100. Kartläggningen av bostadslösa ska utvecklas genom fler frekventa mätningar som sträcker 

sig över året. Samarbete med civilsamhället ska vara en del vid mätningstillfället för 
ändamålet. 

 
101. Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven, eller 

betraktas som myndig ska anvisas åter till Migrationsverket. 
 
 
 

Arbetslivsnämnden 
102. Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom sin 

integrationsverksamhet, samt informera om återvandring vid kontakt med 
försörjningsenheten, med syftet att stödja och uppmuntra till frivillig återvandring. 

 
103. Borås Stad inrättar en obligatorisk kurs för nyanlända som undervisar om temat 'Den 

svenska samhällskulturen'. 
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104. Nämnden ska systematiskt och rutinmässigt göra slumpmässiga efterkontroller, för att 

stävja bidragsfusk i Borås Stad. 
 

105. NYTT UPPDRAG: Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till att vid behov av tolk endast 
nyttja digitala tolktjänster. 

 
106. NY INDIKATOR: Kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser ska redovisas separat till 

Kommunfullmäktige i samband med tertial-, delårs- och årsredovisning. 
 

 

Sociala omsorgsnämnden 
107. Kommunen ska utveckla samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende, 

och därmed utveckla möjligheten för funktionshindrade att få en meningsfull sysselsättning. 
 

108. Kommunen ska stimulera näringsidkare genom kontakt och information för att öka den 
fysiska tillgängligheten för personer med funktionshinder i det offentliga rummet. 

 
 
 

Vård- och äldrenämnden 
109. Vård- och äldrenämnden ska höja ambitionsnivån inom vård och äldreomsorgen och se till att 

medborgare som är i behov av vård och omsorg på ålderns höst får en god levnadsstandard - 
istället för skälig. 

 
110. Vård- och äldrenämnden tar inte ut någon avgift för trygghetslarm, bortsett från en 

depositionsavgift som erläggs när man hämtar ut larmet. 
 

111. Vård- och äldrenämnden ska se över rutinerna för brukarnas läkemedelsanvändning i 
syfte att minska potentiella felaktigheter/överanvändning. 

 
112. Vård- och äldrenämnden delger tjänstgöringsscheman rutinmässigt till brukare. 

 
113. Vård- och äldrenämnden tillgodoser att samtliga boenden har ekonomiska reserver för ökad 

livskvalitet, exempelvis möjligheten till att kunna besöka restauranger, göra utflykter, gå på 
teater samt i övrigt få kulturella upplevelser. 

 
114. Ett vård- och omsorgsboende ska läggas ut på entreprenad. 

 
115. Vård- och äldrenämnden tillser att personal som möter nämndens brukare behärskar god 

svenska. 
 
116. Vård- och äldrenämnden ska ersätta halva kostnaden för karensdagen för omsorgspersonal. 
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117. NY INDIKATOR: "Vård- och äldrenämnden uppdras särskilt följa upp tiden för den 
genomsnittliga nattfastan {timmar) enligt socialstyrelsens rekommendationer. " 

Målvärde 2021 11 
Målvärde 2025 9 

 
 

118. NYTT UPPDRAG: Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten till ett Hospis vid ett 
naturskönt område i Borås stad för patienter i livets slutskede för vård. 

 
 

 

Taxor 
119. NYTT UPPDRAG: Miljö- och konsument- och Samhällsbyggnadsnämnden ska 

eftersträva en effektivisering av sina timavgifter, med syfte att minska avgifterna mot 
kund.
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Sverigedemokraternas inspel till Borås Stads budget 2021 
 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti, vilket innebär att vi anser att alla ska få en 
dräglig levnadsstandard – bland annat genom en förhöjd nivå i vården av våra äldre. Detta nyanseras 
genom våra prioriteringar på kommunens kärnverksamheter, något som vi definierar som 
välfärdsverksamheter. Vi förespråkar, budgeterar och verkar för en stark svensk välfärdspolitik, men 
betonar samtidigt att skattekollektivets resurser är begränsade. Det måste med andra ord finnas en 
balans mellan skatteuttag och kommunal verksamhet. Skattekollektivets resurser ska hanteras 
varsamt och med respekt. 
 
Borås och Sverige står inför en lågkonjunktur de kommande åren. Det är vid dessa tider som 
ledorden; ansvarstagande samt miljö, social- och ekonomisk hållbarhet ska stå i centrum. Reella 
problem kräver reella lösningar. Det är här Sverigedemokraterna kommer in i bilden. Med detta 
budgetförslag stärker vi välfärdsverksamheterna och ökar tryggheten för våra invånare. 
 
Sverigedemokraterna väljer att göra 16 inspel till den styrande konstellationens budgetförslag för 
2021. Vi avser dock återkomma med ett eget budgetförslag, samt tilläggsyrkanden, under oktober 
samt november månad. 
 
 
 

         Rubrik Motivering 
 

1. Inför ambulerande språkpedagoger i 
förskolan. 

Sverigedemokraternas bedömning är att det 
finns ett behov att stimulera språkförståelsen 
av majoritetsspråket i Sverige, dels av 
pedagogiska skäl, dels för att stimulera barnets 
fortsatta utbildning. Åtgärden stärker 
ytterligare integrationen och ökar invånarnas 
möjlighet att bli en del av vårt samhälle. 

2. Återkalla beslutet om att 
försörjningsstöd ska betraktas som en 
inkomst vid Borås särskilt utsatta 
områden 

Att bekämpa bostadssegregationen är en 
fundamental åtgärd i arbetet med att bryta 
utanförskapet i våra särskilt utsatta områden. 
Genom förslaget vill vi stimulera och aktivera 
invånarna att bosätta sig i andra delar av 
staden. 

3.  Inför ett civilkuragepris. Sverigedemokraterna vill införa ett 
civilkuragepris för att uppmuntra de som i 
Borås är ett föredöme och bidrar till ett bättre 
samhälle genom att agera mot brottslighet, 
skadegörelse och mobbning. Allmänheten kan 
fritt nominera individer, varvid 
kommunfullmäktige därefter årligen utser en 
”vinnare”. 
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4. Utreda möjligheten till en systematisk 
kontroll av narkotika och andra 
olämpliga föremål/substanser på 
skolgårdar/förskolor inför veckostart. 

 

Våra förskolor och skolor ska vara fredade från 
bland annat droger som utsätter våra unga för 
faror. Befintlig personal på enheterna har idag, 
på grund av den höga arbetsbelastningen, svårt 
att trygga skolor och förskolor fullt ut. Polisens 
har med sina bristande resurser begränsade 
möjligheter att till exempel med 
narkotikahundar söka efter förbjudna 
substanser. Kommunen bör även se över 
möjligheten att anlita privata säkerhetsbolag 
vid till exempel hundsök. 

5. Förskolan och grundskolan ska ha ett 
övergripande mål om att erbjuda 
likvärdig utbildning. 

 

Kommunen ska sträva efter att ha en jämn 
fördelning av den pedagogiska kompetensen på 
våra skolor. Inga skolor ska ha ”de bästa” 
lärarna, som det förnuvarande låter i den 
politiska retoriken. Skollagen stipulerar klart 
och tydligt att även elever som når över målen 
skall få stöd och stöttning i att lyckas ytterligare 
i sin utveckling, vilket även detta kräver tid och 
resurser.  

6. Språkkrav, motsvarande den europeiska 
nivån B2, ska ställas vid rekrytering till 
patientnära vårdutövande. 
 

I rapporten ” Svenska språket - A och O inom 
äldreomsorgen” tillfrågades 3 457 
skyddsombud, regionala skyddsombud och 
huvudskyddsombud inom vård-  och omsorg 
om konsekvenserna av bristande 
språkkunskaper i verksamheten. Svaren vittnar 
om försämrad sammanhållning och en stressig 
arbetssituation där det lätt uppstår konflikter.  

Bristande språkkunskaper bidrar inte endast till 
en försvårad arbetssituation för de anställda, 
utan riskerar även brukarnas hälsa. 

7. Utred möjligheten till en särskild 
kulturarvsfond med syftet att utveckla 
och bevara det lokala kulturarvet, med 
stöd av externa sponsorer. 

 

Att värna om kulturarvet är att visa respekt mot 
tidigare generationer och att minnas vad de har 
åstadkommit. För att hålla samman behöver ett 
samhälle gemensamma normer och värderingar 
och behöver kunna samlas kring gemensamma 
högtider och traditioner. Vår ömsesidiga tillit 
och gemenskap är vår kanske allra största 
tillgång och har gjort Sverige rikt på mer än ett 
sätt. 
 
Att bevara och synliggöra det lokala kulturarvet, 
materiellt likväl som Immateriellt, tjänar inte 
endast syftet att skapa en gemensam plattform 
för att främja samhörighet, utan bidrar även till 
en mer hållbar samhällsutveckling på andra 
områden så som besöksnäringen. 
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4. Utreda möjligheten till en systematisk 
kontroll av narkotika och andra 
olämpliga föremål/substanser på 
skolgårdar/förskolor inför veckostart. 

 

Våra förskolor och skolor ska vara fredade från 
bland annat droger som utsätter våra unga för 
faror. Befintlig personal på enheterna har idag, 
på grund av den höga arbetsbelastningen, svårt 
att trygga skolor och förskolor fullt ut. Polisens 
har med sina bristande resurser begränsade 
möjligheter att till exempel med 
narkotikahundar söka efter förbjudna 
substanser. Kommunen bör även se över 
möjligheten att anlita privata säkerhetsbolag 
vid till exempel hundsök. 

5. Förskolan och grundskolan ska ha ett 
övergripande mål om att erbjuda 
likvärdig utbildning. 

 

Kommunen ska sträva efter att ha en jämn 
fördelning av den pedagogiska kompetensen på 
våra skolor. Inga skolor ska ha ”de bästa” 
lärarna, som det förnuvarande låter i den 
politiska retoriken. Skollagen stipulerar klart 
och tydligt att även elever som når över målen 
skall få stöd och stöttning i att lyckas ytterligare 
i sin utveckling, vilket även detta kräver tid och 
resurser.  

6. Språkkrav, motsvarande den europeiska 
nivån B2, ska ställas vid rekrytering till 
patientnära vårdutövande. 
 

I rapporten ” Svenska språket - A och O inom 
äldreomsorgen” tillfrågades 3 457 
skyddsombud, regionala skyddsombud och 
huvudskyddsombud inom vård-  och omsorg 
om konsekvenserna av bristande 
språkkunskaper i verksamheten. Svaren vittnar 
om försämrad sammanhållning och en stressig 
arbetssituation där det lätt uppstår konflikter.  

Bristande språkkunskaper bidrar inte endast till 
en försvårad arbetssituation för de anställda, 
utan riskerar även brukarnas hälsa. 

7. Utred möjligheten till en särskild 
kulturarvsfond med syftet att utveckla 
och bevara det lokala kulturarvet, med 
stöd av externa sponsorer. 

 

Att värna om kulturarvet är att visa respekt mot 
tidigare generationer och att minnas vad de har 
åstadkommit. För att hålla samman behöver ett 
samhälle gemensamma normer och värderingar 
och behöver kunna samlas kring gemensamma 
högtider och traditioner. Vår ömsesidiga tillit 
och gemenskap är vår kanske allra största 
tillgång och har gjort Sverige rikt på mer än ett 
sätt. 
 
Att bevara och synliggöra det lokala kulturarvet, 
materiellt likväl som Immateriellt, tjänar inte 
endast syftet att skapa en gemensam plattform 
för att främja samhörighet, utan bidrar även till 
en mer hållbar samhällsutveckling på andra 
områden så som besöksnäringen. 
 
 

 

8. Utred möjligheten till att införa ett 
husdjursvänligt vård- och äldreboende. 
 

Många äldre på olika boenden upplever ofta 
ensamhet och att de saknar en meningsfull 
aktivitet. I dessa fall kan djurs lekfulla sätt och 
tillgivenhet samt dess taktila beröring ge en 
positiv känsla för äldre. I flera studier visar att 
husdjur på äldreboenden ökar välbefinnandet, 
minskar förekomsten av depressioner, minskar 
aggressiva tendenser hos dementa, ökar den 
sociala interaktionen och minskar känslan av 
ensamhet. Sverigedemokraterna föreslår därför 
en utredning kring ett vård- och äldreboende, 
där de boende kan ta med sig sina husdjur. 

9. Utred förutsättningarna, tillsammans 
med näringslivet, för ett nytt 
handelsområde. 

Det är ej hållbart att Staden Borås endast växer 
på höjden, utan även på bredden. Tillväxten 
norröver begränsas av handelscentret 
Knalleland. Om staden ska leva upp till sina 
tillväxt- och expansionplaner, så behöver vi ett 
nytt handelsområde. 

10. Ta fram en strategi för rutnätsstaden 
Borås. 

Stadsplanering och arkitektur måste vara 
anpassade efter människors behov och till vad 
vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär 
bland annat att man bör sträva efter att bygga 
miljöer som beaktar det mänskliga behovet av 
social samvaro, närhet till naturen, skönhet och 
symmetri. Man bör också bejaka platsens och 
invånarnas historia, identitet och kulturarv. 
 
Dagens Borås är en planerad rutnätsstad, som 
vi ska vara rädda om. Staden har en struktur 
med lagom stora, slutna kvarter med 
innegårdar. I kvarteren finns butiker och 
verksamhet i bottenplan med bostäder ovanpå, 
och ett rutnät av gator mellan husen att röra sig 
på. En bra stadsstruktur har små torgbildningar 
och öppna platser, och gärna gröna ytor. Detta 
har Borås innerstad idag och det ska vi förstärka 
och bygga vidare på. Av denna anledning 
behöver vi en strategi för rutnätsstaden Borås. 

11. Uppdra Tekniska nämnden att ta fram 
en plan för att respektive serviceort ska 
ha en aktivitetsplats. 

För att trygga våra mindre samhällens framtid 
är det inte bara angeläget att säkra tillgången 
till socialservice, utan även tillgången till 
rekreation och meningsfulla aktiviteter. 

12. Lokalförsörjningsnämnden bör uppdras 
att tillgodose på/avlämningsplatser i 
samband med skolor. 

 

Trafiksituationen kring många av våra skolor är 
idag mycket bekymmersam och behöver 
åtgärdas. Våra barn och unga ska på ett 
trafiksäkert och tryggt sätt kunna ta sig till sin 
skola. 
 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3476

 

13. Nybyggnation av bostäder av de 
allmänna bostadsbolagen ska ta höjd 
för att klara av vårdinsatser. Syftet är 
att underlätta för människor att bo kvar 
i ordinärt boende på ålderns höst. 

 

De senaste decennierna har byggnadsnormer 
och standard försämrats, i jakten på att 
producera stora volymer av bostäder till ett 
lägre pris. Samtidigt ser vi att allt fler äldre får 
vårdinsatser i hemmet. Våra kommunala 
Bostadsbolag ska gå i bräschen för att på sikt 
trygga boenden som är väl anpassade för våra 
äldres behov. 

14. Tillsätt en utredning om den framtida 
lokaliseringen av Borås Camping. 

För att i större grad möjliggöra Knallelands 
expansion och utveckling, med bland annat fler 
bostadshus och eventanläggningar, så bör man 
se över campingens framtida placering. 

15. Utred om årliga besök från grundskolan 
hos blåljuspersonal är möjligt. 

Hot och våld mot blåljuspersonal är ett växande 
samhällsproblem. Om blåljusaktörernas 
insatser fördröjs på grund av angrepp kan det få 
stora och ödesdigra konsekvenser för de 
intressen som organisationerna ska skydda, 
ytterst människors liv och hälsa. Erfarenheter 
visar att blåljusaktörerna effektivt kan bidra till 
att förbättra situationen genom att arbeta 
långsiktigt och systematiskt med socialt 
förebyggande åtgärder riktat mot ungdomar 
och lokalbefolkning. Med detta förslag vill vi 
hos våra unga skapa en större förståelse för 
blåljuspersonalen arbete, funktion och 
situation. 

16. Kartlägg trångboddheten i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden efterfrågar, i sin 
budget för 2021, att ny statistik behöver köpas 
in för att kunna komplettera och anpassa 
Välfärdsbokslutet utifrån de behov som 
uppkommit. De behöver uttryckligen statistik 
för bland annat trångboddhet för att fullgöra 
sitt uppdrag. 
 
Den statliga myndigheten Folkhälsoinstitutet 
konstaterar att forskning pekar på att det kan 
finnas samband mellan svårigheter att klara 
den månatliga boendekostnaden och sämre 
självskattad fysisk och psykisk hälsa. Att ha en 
god bild över hur trångboddheten ser ut i 
kommunen är en förutsättning för att adekvata 
åtgärder ska kunna genomföras. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 
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13. Nybyggnation av bostäder av de 
allmänna bostadsbolagen ska ta höjd 
för att klara av vårdinsatser. Syftet är 
att underlätta för människor att bo kvar 
i ordinärt boende på ålderns höst. 

 

De senaste decennierna har byggnadsnormer 
och standard försämrats, i jakten på att 
producera stora volymer av bostäder till ett 
lägre pris. Samtidigt ser vi att allt fler äldre får 
vårdinsatser i hemmet. Våra kommunala 
Bostadsbolag ska gå i bräschen för att på sikt 
trygga boenden som är väl anpassade för våra 
äldres behov. 

14. Tillsätt en utredning om den framtida 
lokaliseringen av Borås Camping. 

För att i större grad möjliggöra Knallelands 
expansion och utveckling, med bland annat fler 
bostadshus och eventanläggningar, så bör man 
se över campingens framtida placering. 

15. Utred om årliga besök från grundskolan 
hos blåljuspersonal är möjligt. 

Hot och våld mot blåljuspersonal är ett växande 
samhällsproblem. Om blåljusaktörernas 
insatser fördröjs på grund av angrepp kan det få 
stora och ödesdigra konsekvenser för de 
intressen som organisationerna ska skydda, 
ytterst människors liv och hälsa. Erfarenheter 
visar att blåljusaktörerna effektivt kan bidra till 
att förbättra situationen genom att arbeta 
långsiktigt och systematiskt med socialt 
förebyggande åtgärder riktat mot ungdomar 
och lokalbefolkning. Med detta förslag vill vi 
hos våra unga skapa en större förståelse för 
blåljuspersonalen arbete, funktion och 
situation. 

16. Kartlägg trångboddheten i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden efterfrågar, i sin 
budget för 2021, att ny statistik behöver köpas 
in för att kunna komplettera och anpassa 
Välfärdsbokslutet utifrån de behov som 
uppkommit. De behöver uttryckligen statistik 
för bland annat trångboddhet för att fullgöra 
sitt uppdrag. 
 
Den statliga myndigheten Folkhälsoinstitutet 
konstaterar att forskning pekar på att det kan 
finnas samband mellan svårigheter att klara 
den månatliga boendekostnaden och sämre 
självskattad fysisk och psykisk hälsa. Att ha en 
god bild över hur trångboddheten ser ut i 
kommunen är en förutsättning för att adekvata 
åtgärder ska kunna genomföras. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 

Yrkande; Budget 2021 

Följande text läggs in i slutet på stycket före ”Kommunfullmäktiges indikatorer” under rubriken 
"Ekonomi och egen organisation": 

”Personalpolitiskt behöver förvaltningar och bolag möta framtida kompetensutmaningar genom en 
jämställd arbetsgivarpolitik och ett arbetsmiljöarbete som genomsyrar samtliga ledningsnivåer. Borås 
Stad tillämpar heltid som norm för tillsvidareanställda men med möjlighet till partiell tjänstledighet. 
Kompetensutmaningarna ställer dock krav på att förutsättningar skapas som motiverar äldre att 
arbeta längre och deltidstjänstgörande att arbete heltid. Verksamheter behöver organiseras så att 
sjukfrånvaro minskar och anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande ökar samt genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. Stadsledningskansliet ansvarar 
för att följa upp det strategiska arbetet genom den personalekonomiska redovisningen.” 

Ulf Olsson (S) 
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Yrkande; Budget 2021 

Följande text läggs in under Miljö- och konsumentnämnden sid 62 under rubriken ”Ekonomiska 
förutsättningar”: 

”Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 28,4 mnkr och inkluderar ett 
effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Kommunbidraget har inför 2021 ökats med 0,7 mnkr varav 250 tkr 
ska tillföras en klimatpott (se rubriken Nya uppdrag 2021) och resterande avser helårseffekt för 
tjänsterna som miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden.” 
 
Tom Andersson (MP) 
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Yrkande; Budget 2021 

Följande text läggs in under Miljö- och konsumentnämnden sid 62 under rubriken ”Ekonomiska 
förutsättningar”: 

”Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 28,4 mnkr och inkluderar ett 
effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Kommunbidraget har inför 2021 ökats med 0,7 mnkr varav 250 tkr 
ska tillföras en klimatpott (se rubriken Nya uppdrag 2021) och resterande avser helårseffekt för 
tjänsterna som miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden.” 
 
Tom Andersson (MP) 

Borås Stad Delårsrapport
Januari-augusti 2020

Nr 111
Delårsrapport januari - augusti 2020 för nämnderna 
och det kommunala bolagen.
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Roger Cardell 0768-88 70 40 

Förvaltningsberättelse 
Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i enlighet med 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att resultat- och 
balansräkning redovisas sammanställt för hela ”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås 
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund och 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning 
av utfall per bokslutsdagen som förväntad helårsprognos i förhållande till budget. Det 
sammanställda bokslutet redovisas i slutet av delårsrapporten.  

Kommunkoncernen 
För hela kommunkoncernen redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 436 mnkr 
efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultatet, 
exklusive elimineringar, för koncernen till 304 mnkr, att jämföra med budgeterade 180 
mnkr. Den positiva avvikelsen hänförs primärt till ökade statsbidrag med anledning av den 
pågående Coronapandemin.  

Jämfört med utfallet per 31 augusti 2019 ökar resultatet med 235 mnkr. Verksamhetens 
intäkter och kostnader skiljer sig inte mycket åt mellan 2020 och 2019, men utfallet avviker 
väsentligt mot budget. Coronapandemin har medfört tappade intäkter både för kommunen, 
i form av färre besökare och inställda evenemang, och för några av bolagen till följd av 
färre gäster och minskad beläggning. Kommunens kostnader ökar för skyddsutrustning och 
andra coronarelaterade inköp medans bolagens kostnader minskar, bland annat till följd av 
framskjutna projekt och lägre underhållskostnader i bostadsbolagen. Däremot ökar 
statsbidragen vilket är den främsta förklaringen till det förbättrade resultatet. 

Kommunkoncernens samlade ekonomi och finansiella ställning är i grunden god med över 
tiden goda resultat i kommunen och en relativt stark soliditet även när pensionsåtaganden 
utanför balansräkningen medräknas. Samtidigt finns det stora utmaningar framöver i att nå 
goda resultatnivåer och hantera riskerna med den ökade skuldsättningen, som fortsätter att 
öka då både kommunen och bolagen har fortsatt stora investeringsbehov.  

Kommunstyrelsen konstaterar att det är mycket viktigt att generera goda resultat framöver 
för att kunna behålla en god ekonomisk hushållning, vilket är nödvändigt för att hantera 
demografiska utmaningar med fler barn, unga och äldre samt fortsatt höga investeringar 
som bidrar till ökad skuldnivå. Detta kan nås genom fortsatt fokus på finansiell riskanalys, 
budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över nämnder och bolag. 

Kommunen 
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 284 mnkr. Prognostiserat 
helårsresultat för 2020 är 185 mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per augusti. 
Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke budgeterade 
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar med 60 mnkr. 

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka med 4,0 % 
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 74 mnkr utöver de ordinarie ramarna 
kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade målgruppsökningar och 
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lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 53 mnkr i målgruppsrelaterade 
volymförändringar enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. För att 
möjliggöra detta och möta en avtagande konjunktur fick nämnderna hantera ett 
effektiviseringskrav på 0,5 % under 2020, liksom för 2019. 

Alla dessa förutsättningar har förändrats drastiskt i och med coronapandemins påverkan på 
verksamhet och ekonomi. Prognosen för skatteintäkterna 2020 har p.g.a. Covid19 fått 
reviderats ned med ca -70 mnkr. Detta stora bortfall har hittills från statens sida 
kompenserats mer än väl med ökade generella statsbidrag. För Borås del innebär alla 
tillskotten som kommit i olika omgångar under Covid19- perioden hela 155 mnkr i ökade 
generella statsbidrag under 2020. Tack vare dessa stora tillskott, tillsammans med ersättning 
för sjuklöner på ca 50 mnkr, beräknas kommunen i dagsläget hamna på ett resultat på 
relativt höga +185 mnkr för helåret 2020. Några händelser under året som har direkt bäring 
på Covid19 och kommunens ekonomi är värda att kommenteras särskilt 

Kompensation för merkostnader Covid19 
Regeringen har avsatt 1 miljard kronor och aviserat om ytterligare 4 miljarder kronor dvs. 
totalt fem miljarder kronor för merkostnader som regioner och kommuner har haft inom 
de områden som beskrivs ovan till följd av sjukdomen covid-19 under perioden 1 februari - 
30 november 2020. Medlen ges i form av riktat statsbidrag och kan sökas under hösten i 
slutet på aug och nov. Ansökan på 80 mnkr är inskickad till Socialstyrelsen för hittills 
bokfört tom aug. I denna prognos räknar vi med att vi får ersättning för ansökta 
merkostnader. 

Prognosen för Gymnasieluncher på stadens restauranger ligger på 9,1 mnkr för 2020. 
Detta är medtagit i tertialrapporteten under Kommunstyrelsen. Blir ingen budgetavvikelse 
eftersom motsvarande ökning av Kommunbidraget gjorts. 

Kostnader för sjuklöner 
Riksdagen har beslutat att stå för alla sjuklönekostnader tom juli. Därefter finns föreslag 
om högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader fram till 30 sept. Försäkringskassan har 
hittills beslutat att Borås Stad erhåller ca 50 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader. 
Sjukfrånvaron har kontinuerligt minskat under perioden. Tills vidare bokförs detta som en 
central intäkt i kommunen och har haft en positiv inverkan på resultatet 2020. 

Bolagen  
Årsprognosen för Borås Stads bolag är på totalt 116 mnkr, vilket är 15 mnkr bättre än 
budget. Bostadsbolagen står för 5 mnkr av den positiva avvikelsen, främst hänförligt till AB 
Bostäder i Borås. Stadshuskoncernens prognos är 10 mnkr bättre än budget, med stor 
positiv avvikelse för Borås Elnät AB och negativ avvikelse för Borås Djurpark AB.
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett positivt 
resultat 2020, och att underskottsbolagen kan finansieras med koncernbidrag.  

Bolagen förväntas enligt prognos finansiera sig utan behov av tillskott från Borås Stad, men 
det finns utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med den ökade 
skuldsättningen. Borås Energi och Miljö AB:s genomförda reinvestering i nytt kraftvärme- 
och avloppsreningsverk har haft stor påverkan på skuldsättningen, vilket ökat 
koncernskulden per invånare kraftigt. Därtill finns fortsatt stora investeringsbehov 
framöver hos flertalet av bolagen.  
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Kommunens resultat 2020 
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +125,2 
mnkr, dvs 45,2 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2020 som 
uppgår till 80,0 mnkr.  
 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +185,2 mnkr då försäljning av mark 
och tomträtter innebär nettointäkter på f n 60,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och 
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 2,7 % av skatter och generella statsbidrag vilket 
är inom finansiella målet som uppgår till 2-3%.  
 
Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas avvika med -10 mnkr mot 
budgeterad nivå. Detta beror på en relativt hög investeringsnivå under 2019. Kompenseras 
av högre interna kapitalkostnader från nämnderna. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till +120,4 
mnkr jämfört med budget. Stora negativa avvikelser för skatteintäkter kompenseras mer än 
väl av ökade generella statsbidrag under 2020. 
 
Finansnettot beräknas till 30 mnkr vilket är lika med budget. Marknadsräntorna är fortsatt 
låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. större lånevolym. 
 
För att upprätthålla god ekonomisk hushållning har kommunen som mål att resultatet ska 
uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därutöver skall 
självfinansieringen av investeringarna uppgå till lägst 80 % för att undvika stora lån och för 
att på sikt kunna nå en soliditet på 80 %. För 2020 bedöms att kommunens resultat uppgår 
till 2,7 % av skatter- och generella statsbidrag och självfinansieringen av årets 
nettoinvesteringar beräknas till 107 %. De finansiella målen förväntas därmed uppnås 
under 2020. 
 
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -98,3 mnkr.  
De nämnder som redovisar relativt stora underskott är Kommunstyrelsen, Sociala 
omsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, och Miljö- och konsumentnämnden. De två sistnämnda 
rapporterar lägre intäkter som främst hör samman med pandemin. I Miljönämndens fall är 
det bl.a. som konsekvens av politiska beslut att inte ta ut några tilltillsynsavgifter under året. 
 
För Kommunstyrelsens del är största posten Rivning och sanering av Gässlösa 
avloppsreningsverk. Under året tillkommer kostnader på 30 mnkr från Borås Energi och 
Miljö AB för rivning och sanering av Gässlösa enligt beslut fattat i KF. Totalt har KF 
godkänt att skattekollektivet skall finansiera 80 mnkr av Borås Energi och Miljös kostnader 
för saneringen. Åtagandet är obudgeterat och medför därför ett underskott i kommunens 
driftredovisning med -30 mnkr för 2020. För 2021 är det ca -30 mnkr. Kommunstyrelsen 
har för avsikt att ta 2021 års kostnad redan i bokslut 2020. 
 
Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +185 mnkr är tillfredsställande 
under rådande omständigheter och inom vårt finansiella mål. Kommunstyrelsen är 
medveten om att resultatnivån är starkt kopplad till stort inflöde av externa intäkter. 
Osäkerheten framåt är stor men en del positiva signaler om konjunkturen kan noteras. 
Redan budgeten för 2020 var lagd under vårt finansiella mål. Kommunen har dock under 
ett antal år klart levt upp till sina finansiella resultatmål i verkligheten och kan då under 
vissa perioder med lägre skatteunderlag acceptera en något lägre resultatnivå. Inför 2021 
och ett läge med en förmodad återhållsam skatteunderlagsutveckling är det än viktigare att 
ha strukturell balans i våra verksamheter. 
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Kommunens resultat 2020 
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +125,2 
mnkr, dvs 45,2 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2020 som 
uppgår till 80,0 mnkr.  
 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +185,2 mnkr då försäljning av mark 
och tomträtter innebär nettointäkter på f n 60,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och 
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 2,7 % av skatter och generella statsbidrag vilket 
är inom finansiella målet som uppgår till 2-3%.  
 
Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas avvika med -10 mnkr mot 
budgeterad nivå. Detta beror på en relativt hög investeringsnivå under 2019. Kompenseras 
av högre interna kapitalkostnader från nämnderna. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till +120,4 
mnkr jämfört med budget. Stora negativa avvikelser för skatteintäkter kompenseras mer än 
väl av ökade generella statsbidrag under 2020. 
 
Finansnettot beräknas till 30 mnkr vilket är lika med budget. Marknadsräntorna är fortsatt 
låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. större lånevolym. 
 
För att upprätthålla god ekonomisk hushållning har kommunen som mål att resultatet ska 
uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därutöver skall 
självfinansieringen av investeringarna uppgå till lägst 80 % för att undvika stora lån och för 
att på sikt kunna nå en soliditet på 80 %. För 2020 bedöms att kommunens resultat uppgår 
till 2,7 % av skatter- och generella statsbidrag och självfinansieringen av årets 
nettoinvesteringar beräknas till 107 %. De finansiella målen förväntas därmed uppnås 
under 2020. 
 
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -98,3 mnkr.  
De nämnder som redovisar relativt stora underskott är Kommunstyrelsen, Sociala 
omsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, och Miljö- och konsumentnämnden. De två sistnämnda 
rapporterar lägre intäkter som främst hör samman med pandemin. I Miljönämndens fall är 
det bl.a. som konsekvens av politiska beslut att inte ta ut några tilltillsynsavgifter under året. 
 
För Kommunstyrelsens del är största posten Rivning och sanering av Gässlösa 
avloppsreningsverk. Under året tillkommer kostnader på 30 mnkr från Borås Energi och 
Miljö AB för rivning och sanering av Gässlösa enligt beslut fattat i KF. Totalt har KF 
godkänt att skattekollektivet skall finansiera 80 mnkr av Borås Energi och Miljös kostnader 
för saneringen. Åtagandet är obudgeterat och medför därför ett underskott i kommunens 
driftredovisning med -30 mnkr för 2020. För 2021 är det ca -30 mnkr. Kommunstyrelsen 
har för avsikt att ta 2021 års kostnad redan i bokslut 2020. 
 
Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +185 mnkr är tillfredsställande 
under rådande omständigheter och inom vårt finansiella mål. Kommunstyrelsen är 
medveten om att resultatnivån är starkt kopplad till stort inflöde av externa intäkter. 
Osäkerheten framåt är stor men en del positiva signaler om konjunkturen kan noteras. 
Redan budgeten för 2020 var lagd under vårt finansiella mål. Kommunen har dock under 
ett antal år klart levt upp till sina finansiella resultatmål i verkligheten och kan då under 
vissa perioder med lägre skatteunderlag acceptera en något lägre resultatnivå. Inför 2021 
och ett läge med en förmodad återhållsam skatteunderlagsutveckling är det än viktigare att 
ha strukturell balans i våra verksamheter. 

3

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nämndernas resultat 2020 
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2020, respektive nämnds 
kommunbidrag, nettokostnaderna per augusti och vid årsskiftet, resultatet t o m augusti 
samt det prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m augusti 
har kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.  
 
 

Resultaträkning

Budgetuppföljning per 2020-08
Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2018 2019 2020 2020 mot budget
Nettokostnader -6 057,4 -6 165,7 -6 343,7 -6 408,9 -65,2

Avskrivningar -227,2 -267,1 -285,0 -295,0 -10,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6 284,7 -6 432,8 -6 628,7 -6 703,9 -75,2

Skatteintäkter 4 948,8 5 157,6 5 306,5 5 236,3 -70,2

Generella statsbidrag mm 1 276,3 1 294,6 1 372,2 1 562,8 190,6

Finansnetto 90,8 55,7 30,0 30,0 0,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO 31,3 75,1 80,0 125,2 45,2

Realisationsvinster från markförsäljning 286,6 23,6 0,0 60,0 60,0

KOMMUNENS RESULTAT 317,9 98,7 80,0 185,2 105,2

Ökning verksamhetens nettokostnader 5,5% 2,4% 4,1% 4,2%
därav nämnderna 6,8% 4,8% 4,0% 4,6%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, % 2,8% 3,6% 4,0% 5,4%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 5,1 1,5 1,2 2,7

Nettoinvesteringar mnkr 821 620 650 450
Självfinansiering av investeringarna 66% 59% 56% 107%
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Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Stadsrevisionen räknar med ett resultat på +100 tkr vid årets slut främst beroende på att 
personalkostnaderna kommer att bli lägre med anledning av förändrad personalsituation. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar; 
Stadsledningskansliet redovisar för perioden ett avvikande resultat om -6,8 mnkr varav 
en stor del kan härledas till ”öronmärkta” projekt som Organisationshälsa och Byggbonus 
samt vissa coronarelaterade kostnader. Under året tillkommer kostnader på 30 mnkr från 
Borås Energi och Miljö för rivning och sanering av Gässlösa enl. beslut fattat i KF. Om 
hänsyn tas till ovan nämnda poster samt förväntade poster under resterande året redovisar 
Stadsledningskansliet en årsprognos om +3 mnkr. Total prognos för helåret uppgår till  
-33,4 mnkr om alla poster räknas in. Nämnas bör att Stadsledningskansliet, Koncerninköp 
står för stadens inköp av skyddsutrustning; bl. a. handskar, munskydd och 
desinfektionsmedel, utifrån behov under rådande omständigheter, för vilka det söks 
statsbidrag. Förutsatt att dessa beviljas hålls dessa kostnader utanför resultatet. 
Budgetramen har utökats med drygt 9 mnkr för att matcha kostnader för gymnasiemåltider 
under våren. Kommungemensamma verksamheten räknar med ett resultat om -0,3 
mnkr och beror på ökade kostnader för STIM. 
 
Överförmyndarnämnden räknar med en ekonomi i balans 2020. Underskottet till och 
med augusti är 16 tkr och beror på kostnader för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare. Nämndens arbete med att granska ställföreträdarnas årsräkningar är som 
intensivast under årets första sex månader för att sedan minska kraftigt under andra delen 
av året. Inför årets budget fick nämnden ett tillskott på 2 000 tkr. Antalet inkommande 

Driftredovisning 2020, tkr
Budgetuppföljning per 2020-08
Nämnd/budgetram Ingående Budget Nettokostn Resultat Nettokostn Resultat

ack resultat 2 020 tom aug tom aug prognos 2020 prognos 2020
Kommunfullmäktige 0 15 400 -8 672 1 595 -15 400

Stadsrevisionen 1 255 6 000 -3 675 314 -5 900 100
Kommunstyrelsen
 -stadsledningskansliet 5 000 136 743 -101 076 -6 779 -170 102 -33 359

 -kommungemensamt 0 123 050 -81 878 155 -123 360 -310
Valnämnden 600 1 000 -726 -61 -1 600 -600

Överförmyndarnämnden 0 8 850 -5 916 -16 -8 850

Lokalförsörjningsnämnden -68 978 32 350 -44 553 -22 986 -60 758 -28 408
Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 150 220 300 -157 192 -9 506 -239 300 -19 000
 -föreningsbidrag 0 43 650 -31 075 -83 -43 420 230

Servicenämnden 34 498 -7 000 3 670 -997 5 500 -1 500

Samhällsbyggnadsnämnden 24 922 21 450 -10 425 2 838 -27 250 -5 800
Tekniska nämnden
 -väghållning, parker mm 23 781 154 250 -84 536 15 589 -153 523 727
 -persontransporter 0 76 200 -49 772 5 056 -76 575 -375

Miljö- och konsumentnämnden 151 27 400 -22 057 -3 790 -35 812 -8 412
Kulturnämnden 1 275 185 700 -123 681 2 197 -182 751 2 949

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 3 469 549 400 -368 766 -4 810 -554 400 -5 000

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 -164 563 -1 751 -237 550 0

Sociala omsorgsnämnden -11 792 700 200 -463 877 -2 874 -709 200 -9 000
Förskolenämnd -5 067 793 150 -507 868 19 609 -784 150 9 000

Grundskolenämnden 24 559 1 519 300 -992 832 9 650 -1 519 300 0
Individ-och familjeomsorgsnämnden -22 096 316 900 -219 687 -8 353 -331 400 -14 500

Vård- och äldrenämnden 70 279 1 401 700 -899 016 33 558 -1 386 700 15 000

Summa 85 006 6 563 543 -4 338 173 28 555 -6 661 803 -98 258

5



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

 B 3485

 
 

 
 
Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Stadsrevisionen räknar med ett resultat på +100 tkr vid årets slut främst beroende på att 
personalkostnaderna kommer att bli lägre med anledning av förändrad personalsituation. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar; 
Stadsledningskansliet redovisar för perioden ett avvikande resultat om -6,8 mnkr varav 
en stor del kan härledas till ”öronmärkta” projekt som Organisationshälsa och Byggbonus 
samt vissa coronarelaterade kostnader. Under året tillkommer kostnader på 30 mnkr från 
Borås Energi och Miljö för rivning och sanering av Gässlösa enl. beslut fattat i KF. Om 
hänsyn tas till ovan nämnda poster samt förväntade poster under resterande året redovisar 
Stadsledningskansliet en årsprognos om +3 mnkr. Total prognos för helåret uppgår till  
-33,4 mnkr om alla poster räknas in. Nämnas bör att Stadsledningskansliet, Koncerninköp 
står för stadens inköp av skyddsutrustning; bl. a. handskar, munskydd och 
desinfektionsmedel, utifrån behov under rådande omständigheter, för vilka det söks 
statsbidrag. Förutsatt att dessa beviljas hålls dessa kostnader utanför resultatet. 
Budgetramen har utökats med drygt 9 mnkr för att matcha kostnader för gymnasiemåltider 
under våren. Kommungemensamma verksamheten räknar med ett resultat om -0,3 
mnkr och beror på ökade kostnader för STIM. 
 
Överförmyndarnämnden räknar med en ekonomi i balans 2020. Underskottet till och 
med augusti är 16 tkr och beror på kostnader för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare. Nämndens arbete med att granska ställföreträdarnas årsräkningar är som 
intensivast under årets första sex månader för att sedan minska kraftigt under andra delen 
av året. Inför årets budget fick nämnden ett tillskott på 2 000 tkr. Antalet inkommande 

Driftredovisning 2020, tkr
Budgetuppföljning per 2020-08
Nämnd/budgetram Ingående Budget Nettokostn Resultat Nettokostn Resultat

ack resultat 2 020 tom aug tom aug prognos 2020 prognos 2020
Kommunfullmäktige 0 15 400 -8 672 1 595 -15 400

Stadsrevisionen 1 255 6 000 -3 675 314 -5 900 100
Kommunstyrelsen
 -stadsledningskansliet 5 000 136 743 -101 076 -6 779 -170 102 -33 359

 -kommungemensamt 0 123 050 -81 878 155 -123 360 -310
Valnämnden 600 1 000 -726 -61 -1 600 -600

Överförmyndarnämnden 0 8 850 -5 916 -16 -8 850

Lokalförsörjningsnämnden -68 978 32 350 -44 553 -22 986 -60 758 -28 408
Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 150 220 300 -157 192 -9 506 -239 300 -19 000
 -föreningsbidrag 0 43 650 -31 075 -83 -43 420 230

Servicenämnden 34 498 -7 000 3 670 -997 5 500 -1 500

Samhällsbyggnadsnämnden 24 922 21 450 -10 425 2 838 -27 250 -5 800
Tekniska nämnden
 -väghållning, parker mm 23 781 154 250 -84 536 15 589 -153 523 727
 -persontransporter 0 76 200 -49 772 5 056 -76 575 -375

Miljö- och konsumentnämnden 151 27 400 -22 057 -3 790 -35 812 -8 412
Kulturnämnden 1 275 185 700 -123 681 2 197 -182 751 2 949

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 3 469 549 400 -368 766 -4 810 -554 400 -5 000

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 -164 563 -1 751 -237 550 0

Sociala omsorgsnämnden -11 792 700 200 -463 877 -2 874 -709 200 -9 000
Förskolenämnd -5 067 793 150 -507 868 19 609 -784 150 9 000

Grundskolenämnden 24 559 1 519 300 -992 832 9 650 -1 519 300 0
Individ-och familjeomsorgsnämnden -22 096 316 900 -219 687 -8 353 -331 400 -14 500

Vård- och äldrenämnden 70 279 1 401 700 -899 016 33 558 -1 386 700 15 000

Summa 85 006 6 563 543 -4 338 173 28 555 -6 661 803 -98 258
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ärenden fortsätter att öka. Trenden med ökande andel svåra och komplexa ärenden 
fortsätter, däremot minskar antal ärenden med ensamkommande barn och uppgår nu till ca 
16 st. 
 
Valnämnden. Valnämnden räknar med ett resultat på -600 tkr. Nämnden begär att få 
använda sitt ackumulerade resultat för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och 
förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven. Kommunstyrelsen föreslår att 
detta beviljas. 
 
Lokalförsörjningsnämndens prognostiserar ett underskott på -28,4 mnkr och det beror 
framför allt på: 
-Kostnader för ej uthyrningsbara lokaler, exempelvis Björkhöjdskolan -8 mnkr. 
-Prognostiserat budgetunderskott lokalbanken -21 mnkr. I detta underskott ingår bland 
annat kostnader för Kyllaredsgymnasiet -12 mnkr.  
-Budgeterat underskott från årets början, resultatutjämningspost, -3,2 mnkr. 
 
Nämnden bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 kommer att uppgå till 
cirka 3,4 mnkr och beror främst på hyresreduktioner. I Borås stads budget avsattes medel 
centralt för Kyllaredsgymnasiets kostnader, vilket innebar en beredskap för ett visst 
underskott hos Lokalförsörjningsnämnden. Kommunstyrelsen bedömer att det finns 
osäkerhet angående det prognostiserade resultatet och då framför allt prognosen avseende 
verksamhetsfastigheter. I Borås stads årsredovisning angavs att Lokalförsörjningsnämnden 
bör förbättra sin ekonomiska kontroll och redovisning. Nämnden bör följa förvaltningens 
pågående förbättringsarbete för att uppnå syftet, vilket är att få tillgång till både snabb, 
tillförlitlig och lättförståelig ekonomisk information.  
 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +5,5 mnkr vid årets slut vilket är -1,5 mnkr lägre 
än Kommunfullmäktiges godkända budget som innebär ett resultatkrav på +7,0 mnkr. 
Utfallet till och med augusti uppgår till +3,7 mnkr vilket då stöder nämndens årsprognos 
för hela verksamheten. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på hela -19,0 
mnkr och avser främst badenheten, -8,4 mnkr där en stor del är minskade intäkter under 
coronapandemin men även renovering av Borås simarena ingår. Övriga anläggningar är 
också drabbade av lägre intäkter ex. Borås Arena. Sammantaget förväntas nämndens 
publika anläggningar redovisa ett underskott på -6,8 mnkr för 2020. Övrigt underskott kan 
bl.a. hänföras till de tidigare godkända Sociala investeringsprojekten  ” En kommun fri från 
våld” samt ”Kraftsamling Sjöbo med -2,3 mnkr, som kommer att regleras i bokslutet.  
Föreningsbidrag förväntas lämna ett mindre överskott på +0,2 mnkr på grund av en lägre 
verksamhetsnivå under covid-19. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på ca +2,8 mnkr främst 
beroende på fortsatt god utveckling av intäkterna med några större bygglov som draghjälp. 
Årsprognosen beräknas till -5,8, mnkr och beror på att nämnden tagit ut för hög planavgift 
för sju större bygglovsärenden under perioden 2013-2019 Samtliga gäller byggnader med 
bruttoarea över 10 000 kvm. Totalt handlar det om ca 4,0 mnkr inklusive ränta som 
kommer att återbetalas under 2020, därav den försämrade prognosen. Kommunfullmäktige 
har tidigare godkänt att nämnden får använda 1,8 mnkr av det ackumulerade resultatet till 
engångssatsningar för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten. 
 
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett mindre negativt resultat för 
helåret med -0,4 mnkr. Jämförs den redovisade perioden 2020-08 med perioden 2019-08 
har verksamheten i stort sett ingen nettokostnadsökning alls. Färdtjänsten har fått 

6



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

B 3486

 
 
minskade intäkter genom egenavgifterna men även minskade kostnader då resandet legat 
på en lägre nivå. Resandevolymen inom färdtjänsten har hittills under året minskat med ca 
35% med anledning av Covid19. Även bilpoolens intäkter har minskat genom lägre 
uthyrning då många möten och hembesök ställts in men där en del fordonskostnader 
kvarstår. Budgeten för persontransporter förstärktes med 5,0 mnkr utöver normal 
uppräkning inför 2020 för att komma tillrätta med verksamhetens strukturella underskott.  
 
För Väghållning skog parker mm beräknas sammantaget ett positivt resultat på +0,7 
mnkr jämfört med Kommunbidraget. Inom resultatet redovisar nämnden ett underskott på 
-2,8 mnkr beroende på beslut/åtgärder som kan hänföras till Covid19, bl.a. lägre intäkter 
för parkeringsverksamheten och helt uteblivna intäkter för markupplåtelser avseende 
torghandel och uteserveringar. Detta kompenseras mer än väl av att 
vinterväghållningskostnaderna har varit lägre än budget för vårvintern. Nämnden bedömer 
att vinterkostnaderna, med en höstvinter likt de senaste två åren, ger ett överskott på 5,0 
mnkr vilket är medräknat i prognosen. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -8,4 mnkr i förhållande till 
kommunbidraget och förklaras av lägre intäkter jämfört med budget. Som en del i Borås 
Stads stöd till näringslivet så har Fullmäktige beslutat att Borås Stad inte ska ta ut någon 
årlig avgift för livsmedelsverksamheter och inte heller någon avgift för stadigvarande 
serveringstillstånd, dessa åtgärder leder till ett intäktsbortfall på drygt 5 mnkr för Miljö- och 
konsumentnämnden. Som en följd av coronaviruset väntas utebliven miljötillsyn ge 
minskade intäkter med 4,3 mnkr. Med hänsyn till godkänt ianspråktagande av ackumulerat 
resultat och beslutade öronmärkta projekt samt lägre personalkostnader prognostiseras ett 
årsresultat på -6,6 mnkr jämfört med tillgängliga medel. Prognosen är avsevärt mycket 
sämre än i tidigare rapporter och jämfört med tertial 1 är det en försämring av resultatet 
med drygt 4 mnkr. 
 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett överskott på +2,9 mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Största anledningen är inställda föreställningar på Stadsteatern under 
året.  
 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2020. Inom de olika 
verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. De positiva budgetavvikelserna återfinns i 
verksamheterna, IFO exkl. försörjningsstöd och central administration. De negativa 
avvikelserna i delårsprognosen avser Arbetsmarknadsinsatser som uppgår till -6,7 mnkr och 
försörjningsstödet som påverkas av coronaviruset och prognostiserar ett negativt resultat 
på -2 mnkr. 
 
Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. augusti 2020 är 37,5 mnkr vilket är ca 1,9 mnkr 
högre än föregående år vid samma tidpunkt. Antal hushåll som får försörjningsstöd ökar 
något. 2020-08-31 var det 747 hushåll som fick försörjningsstöd jämfört med 726 hushåll 
samma tidpunkt 2019. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag är 
Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Växla bidrag mot lön är en metod som går ut 
på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. Vinsten för individerna är att få en egen 
lön, prova på ett arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på 
väg ut mot egen försörjning. 
 
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på -9,0 mnkr. Nämnden har en 
negativ prognos för personalkostnader. Det beror till stor del på att äldre brukare och 
brukare med demens kräver vaken nattpersonal. Nämnden har många så enheter vilket gör 
det svårt att optimera bemanningen. Nämnden ser en ökad volym för personlig assistans 
enligt LSS vilket ger en försämrad prognos med -6,5 mnkr. Kostnader för kompletterande 
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minskade intäkter genom egenavgifterna men även minskade kostnader då resandet legat 
på en lägre nivå. Resandevolymen inom färdtjänsten har hittills under året minskat med ca 
35% med anledning av Covid19. Även bilpoolens intäkter har minskat genom lägre 
uthyrning då många möten och hembesök ställts in men där en del fordonskostnader 
kvarstår. Budgeten för persontransporter förstärktes med 5,0 mnkr utöver normal 
uppräkning inför 2020 för att komma tillrätta med verksamhetens strukturella underskott.  
 
För Väghållning skog parker mm beräknas sammantaget ett positivt resultat på +0,7 
mnkr jämfört med Kommunbidraget. Inom resultatet redovisar nämnden ett underskott på 
-2,8 mnkr beroende på beslut/åtgärder som kan hänföras till Covid19, bl.a. lägre intäkter 
för parkeringsverksamheten och helt uteblivna intäkter för markupplåtelser avseende 
torghandel och uteserveringar. Detta kompenseras mer än väl av att 
vinterväghållningskostnaderna har varit lägre än budget för vårvintern. Nämnden bedömer 
att vinterkostnaderna, med en höstvinter likt de senaste två åren, ger ett överskott på 5,0 
mnkr vilket är medräknat i prognosen. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -8,4 mnkr i förhållande till 
kommunbidraget och förklaras av lägre intäkter jämfört med budget. Som en del i Borås 
Stads stöd till näringslivet så har Fullmäktige beslutat att Borås Stad inte ska ta ut någon 
årlig avgift för livsmedelsverksamheter och inte heller någon avgift för stadigvarande 
serveringstillstånd, dessa åtgärder leder till ett intäktsbortfall på drygt 5 mnkr för Miljö- och 
konsumentnämnden. Som en följd av coronaviruset väntas utebliven miljötillsyn ge 
minskade intäkter med 4,3 mnkr. Med hänsyn till godkänt ianspråktagande av ackumulerat 
resultat och beslutade öronmärkta projekt samt lägre personalkostnader prognostiseras ett 
årsresultat på -6,6 mnkr jämfört med tillgängliga medel. Prognosen är avsevärt mycket 
sämre än i tidigare rapporter och jämfört med tertial 1 är det en försämring av resultatet 
med drygt 4 mnkr. 
 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett överskott på +2,9 mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Största anledningen är inställda föreställningar på Stadsteatern under 
året.  
 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2020. Inom de olika 
verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. De positiva budgetavvikelserna återfinns i 
verksamheterna, IFO exkl. försörjningsstöd och central administration. De negativa 
avvikelserna i delårsprognosen avser Arbetsmarknadsinsatser som uppgår till -6,7 mnkr och 
försörjningsstödet som påverkas av coronaviruset och prognostiserar ett negativt resultat 
på -2 mnkr. 
 
Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. augusti 2020 är 37,5 mnkr vilket är ca 1,9 mnkr 
högre än föregående år vid samma tidpunkt. Antal hushåll som får försörjningsstöd ökar 
något. 2020-08-31 var det 747 hushåll som fick försörjningsstöd jämfört med 726 hushåll 
samma tidpunkt 2019. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag är 
Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Växla bidrag mot lön är en metod som går ut 
på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. Vinsten för individerna är att få en egen 
lön, prova på ett arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på 
väg ut mot egen försörjning. 
 
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på -9,0 mnkr. Nämnden har en 
negativ prognos för personalkostnader. Det beror till stor del på att äldre brukare och 
brukare med demens kräver vaken nattpersonal. Nämnden har många så enheter vilket gör 
det svårt att optimera bemanningen. Nämnden ser en ökad volym för personlig assistans 
enligt LSS vilket ger en försämrad prognos med -6,5 mnkr. Kostnader för kompletterande 
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SoL insatser prognostiseras till 4 mnkr. Nämnden fick i budget 2020 ett tillskott på 11,5 
mnkr för strukturellt underskott i nämndens grunduppdrag och sedan ytterligare 11 mnkr 
av extra medel till välfärden. 

Med hänvisning till tidigare års negativa resultat så har nämnden en ”Åtgärdsplan för 
ekonomisk balans”. Eftersom prognosen är fortsatt negativ trots beslutad handlingsplan 
måste nämnden fortsätta arbetet med att få balans i ekonomin.  

Förskolenämnden prognostiserar ett resultat på +9 mnkr. Nämnden bedömer att de 
ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 har inneburit minskade barnomsorgsintäkter 
men även minskade personalkostnader, totalt ett netto på ca +5 mnkr. I augusti 2020 var 
det 76 färre inskrivna barn från kommunen i jämförelse med augusti 2019. 

Grundskolenämnden prognostiserar ett resultat i balans. Resultatet jan – aug uppgår till 
+9,6  mnkr men nämnden beräknar att detta resultat kommer att förbrukas under hösten
med anledning av en högre kostnadsnivå för bland annat skolskjuts, lokaler, material samt
personal.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -5,0 mnkr.  
Avvikelsen beror främst på fler elever på specialskolor utanför Borås samt färre elever från 
grannkommunerna än budgeterat samt en retroaktiv ersättning till en fristående 
gymnasieskola. Nämnden bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 uppgår 
till -2 mnkr. I prognosen finns osäkerhet kring höstterminens elevantal för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Det finns även en osäkerhet gällande 
flyktingersättningen som finansierar gymnasiets språkintroduktion samt ett pågående 
rättsfall avseende ersättning till en folkhögskola.  

I samband med beslutet om godkännande av tertialrapport 2 begär Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden av Kommunfullmäktige att få använda sitt återstående 
ackumulerade resultatet. Det ackumulerade resultatet uppgår i dagsläget till 3 469 tkr vilket 
är lägre än det prognostiserade underskottet på -5,0 mnkr. Kommunstyrelsen förutsätter 
därför att nämnden redan nu säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för att verksamheten 
kommer att vara i balans under 2021. Detta med anledning av att nämndens begäran 
innebär att det ackumulerade resultatet förbrukas helt under 2020.  

Enligt Borås stads Budget 2020 fattas beslut om resultatöverföring av Kommunfullmäktige 
vid behandling av årsredovisningen. Kommunstyrelsen behandlar därför inte detta ärende. 
Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut i sedvanlig ordning i samband med 
årsredovisningen enligt de anvisningar som finns angivna i Borås stads Budget 2020 
avseende nämndernas ekonomiska mål och ekonomiska ansvar. Om det efter prövning av 
nämndens slutliga resultat visar sig att ett underskott kvarstår kommer detta automatiskt att 
avräknas mot nämndens ackumulerade resultat. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens visar i sin prognos för 2020 ett negativt resultat 
motsvarande -14,5 mnkr. Det är viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt 
prognosticerade underskott, utifrån de åtgärder som är framtagna, för att nå ett resultat 
som är i nivå med budget 2020. Nämnden budget förstärktes med 5,8 mnkr för strukturellt 
underskott i grunduppdraget och sedan med 11 mnkr av extra medel till välfärden. Det 
största underskottet prognostiseras under verksamheten barn- och ungdomsvård -13,5 
mnkr, även vård av vuxna gör ett stort minus med -7,2 mnkr. 
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Vård- och äldrenämnden visar ett resultat på 33,5 mnkr efter andra tertialet 2020, för 
helåret prognostiserar nämnden ett resultat på 15 mnkr. Nämnden fick 4 mnkr i extra 
medel till välfärden som tillskott i budget 2020.  
Inom hemtjänsten finns fortsatt en obalans mellan den tid som myndighetsutövningen 
beställer och den tid som utförs. Här har även pandemin spelat in med mindre efterfrågan 
på insatser. Brukartiden inom hemtjänsten är efter augusti i år 58 % vilket är lägre än 
budget för 2020 som ligger på 65 %. Brukartiden efter andra tertialet 2019 var 59 %.  
 
Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget 2020 till 537 mnkr. Läggs 
tidsförskjutna projekt från 2019 till uppgår den godkända investeringsnivån till 695 mnkr. I 
dagsläget görs bedömningen att 2020 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 450 
(620) mnkr. Hittills under året har investeringsutgifterna uppgått till 193 (327) mnkr.  
 
Intern kontroll 
Nämnderna har följt upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna kontrollplaner 
vilket innebär att de kontrollmoment med kontrollfrekvens månad, kvartal, tertial och 
halvår har följts upp. Några nämnder redovisar avvikelser i uppföljningarna och har då 
beslutat om åtgärder för att minimera avvikelserna. Enligt Borås Stads modell för intern 
kontroll ska de risker som bedömts med sannolikhet 4 och konsekvens 4, dvs. 
riskbedömning 16, åtgärdas direkt. De nämnder som har identifierat risker med bedömning 
16 har i sina tertialrapporter redovisat direkta åtgärder för att minimera risken. 
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2020-05-11 §189 ska varje förvaltning redovisa antal 
anmälda bisysslor i tertialuppföljning 2. I Borås Stad gjordes totalt 320 anmälningar om 
bisyssla under perioden januari till augusti 2020. I tabellen nedanför visas hur anmälan om 
bisyssla är fördelat per nämnd. 
 

 

Antal anmälda 
bisysslor  

jan-aug 2020 
Revisorskollegiet 2 
Kommunstyrelsen 18 
Överförmyndarnämnden 3 
Valnämnden 0 
Lokalförsörjningsnämnden 2 
Samhällsbyggnadsnämnden 13 
Servicenämnden 2 
Tekniska nämnden 18 
Miljö- och konsumentnämnden 5 
Fritids- och folkhälsonämnden 14 
Kulturnämnden 10 
Förskolenämnden 49 
Grundskolenämnden 6 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 41 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 10 
Arbetslivsnämnden 16 
Sociala omsorgsnämnden 71 
Vård- och äldrenämnden 40 
Summa 320 
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Vård- och äldrenämnden visar ett resultat på 33,5 mnkr efter andra tertialet 2020, för 
helåret prognostiserar nämnden ett resultat på 15 mnkr. Nämnden fick 4 mnkr i extra 
medel till välfärden som tillskott i budget 2020.  
Inom hemtjänsten finns fortsatt en obalans mellan den tid som myndighetsutövningen 
beställer och den tid som utförs. Här har även pandemin spelat in med mindre efterfrågan 
på insatser. Brukartiden inom hemtjänsten är efter augusti i år 58 % vilket är lägre än 
budget för 2020 som ligger på 65 %. Brukartiden efter andra tertialet 2019 var 59 %.  
 
Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget 2020 till 537 mnkr. Läggs 
tidsförskjutna projekt från 2019 till uppgår den godkända investeringsnivån till 695 mnkr. I 
dagsläget görs bedömningen att 2020 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 450 
(620) mnkr. Hittills under året har investeringsutgifterna uppgått till 193 (327) mnkr.  
 
Intern kontroll 
Nämnderna har följt upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna kontrollplaner 
vilket innebär att de kontrollmoment med kontrollfrekvens månad, kvartal, tertial och 
halvår har följts upp. Några nämnder redovisar avvikelser i uppföljningarna och har då 
beslutat om åtgärder för att minimera avvikelserna. Enligt Borås Stads modell för intern 
kontroll ska de risker som bedömts med sannolikhet 4 och konsekvens 4, dvs. 
riskbedömning 16, åtgärdas direkt. De nämnder som har identifierat risker med bedömning 
16 har i sina tertialrapporter redovisat direkta åtgärder för att minimera risken. 
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2020-05-11 §189 ska varje förvaltning redovisa antal 
anmälda bisysslor i tertialuppföljning 2. I Borås Stad gjordes totalt 320 anmälningar om 
bisyssla under perioden januari till augusti 2020. I tabellen nedanför visas hur anmälan om 
bisyssla är fördelat per nämnd. 
 

 

Antal anmälda 
bisysslor  

jan-aug 2020 
Revisorskollegiet 2 
Kommunstyrelsen 18 
Överförmyndarnämnden 3 
Valnämnden 0 
Lokalförsörjningsnämnden 2 
Samhällsbyggnadsnämnden 13 
Servicenämnden 2 
Tekniska nämnden 18 
Miljö- och konsumentnämnden 5 
Fritids- och folkhälsonämnden 14 
Kulturnämnden 10 
Förskolenämnden 49 
Grundskolenämnden 6 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 41 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 10 
Arbetslivsnämnden 16 
Sociala omsorgsnämnden 71 
Vård- och äldrenämnden 40 
Summa 320 
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Bolagens resultat 2020 
Bilden nedan visar vilka bolag och förbund som tillsammans med Borås Stads nämnder 
utgör den kommunala koncernen. Sammanställd redovisning upprättas för koncernen och 
återfinns i slutet av delårsrapporten.   
 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 116 mnkr. Prognosen är 15 mnkr bättre än budget, 
bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 5 mnkr och för stadshuskoncernen 
med 10 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan 
finansieras 2020 med koncernbidrag.  
                                                                                                                                             
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens delårsrapporter varierar i innehåll. De bolag 
som rapporterar prognosavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera fall har inte heller 
någon redovisning av periodens styrelsearbete lämnats.  
 

 
 
Nedan kommenteras budgetuppföljningen bolag för bolag med utfall ackumulerat per 
augusti, bedömd helårsprognos samt händelser under året av väsentlig betydelse.  
 
 
Stadshuskoncernen 
 

Resultat efter finansnetto    mnkr 

Stadshuskoncernen 
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -2,0 -2,4 -3,1 -0,7 

Borås Energi och Miljö AB  39,0 60,0 60,0 0 

Borås Elnät AB 50,1 51,0 64,1 +13,1 
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Resultat efter finansnetto    mnkr 

Stadshuskoncernen 
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Borås Djurpark AB -1,5 -12,0 -18,1 -6,1 

Borås kommuns Parkerings AB 7,4 7,6 7,3 -0,3 

Industribyggnader i Borås AB 12,4 10,4 10,4 0 

BoråsBorås TME AB -9,3 -21,2 -18,4 +2,8 

Akademiplatsen AB -16,5 -27,8 -27,0 +0,8 

Inkubatorn i Borås AB -0,6 -2,9 -2,9 0 

Summa Stadshusbolagen  79,0 62,7 72,3 +9,6 

 
 
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon 
sammanställd koncernprognos har inte upprättats.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,7 mnkr 
sämre än budget, främst till följd av högre räntekostnader samt ökade kostnader för 
administrativa tjänster. Bolagets underskott förutsätts finansieras genom koncernbidrag 
från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med 
bokslutet.  
 
Under perioden har styrelsen behandlat budgetuppföljning tom april. 
 
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet blir lika med budget. 
Investeringsnivån förväntas bli 30 mnkr högre än budgeterade 287 mnkr, exklusive EMC-
projektet, då investeringar har förskjutits från tidigare år.   
 
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv budgetavvikelse på 12,4 mnkr, och ett resultat 
som är 1,9 mnkr bättre än utfallet under motsvarande period 2019. Avvikelsen består både 
av lägre kostnader, främst för energi, reparation och underhåll samt bränsle, och av lägre 
intäkter, som på grund av varmare väder än budgeterat minskar avseende el och fjärrvärme.    
 
EMC-projektet är på väg att avslutas och nettoinvesteringen uppgår till 3 521 mnkr per den 
31 augusti. Totalbudgeten är 3 667 mnkr.  
 
Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde: 

• AO Energi: Prognos försämrad med 9,1 mnkr mot budget (prognos 46,3 mnkr). 
Utfallet per augusti är 4,2 mnkr sämre än budget. Resultatförsämringen beror på 
varmare väder, låga volymer av el och elpriser samt lägre verksamhetsavfall. Det 
medför lägre intäkter, främst för el och fjärrvärme, men till viss del också lägre 
bränslekostnader. Även övriga externa kostnader minskar.   
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Resultat efter finansnetto    mnkr 

Stadshuskoncernen 
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Borås Djurpark AB -1,5 -12,0 -18,1 -6,1 

Borås kommuns Parkerings AB 7,4 7,6 7,3 -0,3 

Industribyggnader i Borås AB 12,4 10,4 10,4 0 

BoråsBorås TME AB -9,3 -21,2 -18,4 +2,8 

Akademiplatsen AB -16,5 -27,8 -27,0 +0,8 

Inkubatorn i Borås AB -0,6 -2,9 -2,9 0 

Summa Stadshusbolagen  79,0 62,7 72,3 +9,6 

 
 
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon 
sammanställd koncernprognos har inte upprättats.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,7 mnkr 
sämre än budget, främst till följd av högre räntekostnader samt ökade kostnader för 
administrativa tjänster. Bolagets underskott förutsätts finansieras genom koncernbidrag 
från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med 
bokslutet.  
 
Under perioden har styrelsen behandlat budgetuppföljning tom april. 
 
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet blir lika med budget. 
Investeringsnivån förväntas bli 30 mnkr högre än budgeterade 287 mnkr, exklusive EMC-
projektet, då investeringar har förskjutits från tidigare år.   
 
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv budgetavvikelse på 12,4 mnkr, och ett resultat 
som är 1,9 mnkr bättre än utfallet under motsvarande period 2019. Avvikelsen består både 
av lägre kostnader, främst för energi, reparation och underhåll samt bränsle, och av lägre 
intäkter, som på grund av varmare väder än budgeterat minskar avseende el och fjärrvärme.    
 
EMC-projektet är på väg att avslutas och nettoinvesteringen uppgår till 3 521 mnkr per den 
31 augusti. Totalbudgeten är 3 667 mnkr.  
 
Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde: 

• AO Energi: Prognos försämrad med 9,1 mnkr mot budget (prognos 46,3 mnkr). 
Utfallet per augusti är 4,2 mnkr sämre än budget. Resultatförsämringen beror på 
varmare väder, låga volymer av el och elpriser samt lägre verksamhetsavfall. Det 
medför lägre intäkter, främst för el och fjärrvärme, men till viss del också lägre 
bränslekostnader. Även övriga externa kostnader minskar.   
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• AO Vatten och Avlopp: Prognos förbättrad med 7,8 mnkr mot budget (prognos 0 
mnkr). Utfallet per augusti är 13,2 mnkr bättre än budget då affärsområdet har fått 
interna intäkter för ej tidigare debiterade avgifter samt haft lägre externa kostnader.  

• AO Avfall och återvinning: Prognos försämrad med 9 mnkr mot budget (prognos 
6,5 mnkr). Utfallet per augusti är 9,3 mnkr sämre än budget, till följd av lägre 
intäkter.      

• AO Övriga verksamheter: Prognos förbättrad med 10,4 mnkr mot budget (prognos 
7,3 mnkr). Utfallet per augusti är 12,7 mnkr bättre än budget till följd av lägre 
kostnader för personal, underhåll samt ränta.  

 
Borås Elnät AB räknar med ett årsresultat som är 13,1 mnkr bättre än budget. Det 
förbättrade resultatet beror främst på en obudgeterad vitesintäkt om 6,1 mnkr samt lägre 
kapitalkostnader på grund av senarelagda investeringar. Utfallet per augusti är 50 mnkr, 
vilket är 3,4 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Investeringsnivån är 65 
mnkr lägre i prognos (137 mnkr) då investeringar senarelagts.  
 
Coronapandemin har påverkat bolagets arbetssätt på många vis, men de befarade negativa 
konsekvenserna har blivit betydligt mildare än förväntat och kundförlusterna ligger på en 
oväntat låg nivå.  
 
Under perioden har styrelsen fokuserat på resultatutveckling på längre sikt, rekrytering av 
ny VD samt riskanalys och intern kontroll.   
 
Borås Djurpark AB bedömer årsresultatet till -18,1 mnkr, vilket är 6,1 mnkr sämre än 
budget och 4,2 mnkr sämre än 2019 års utfall. Coronapandemin har haft stor påverkan på 
bolaget och campingen, restaurangdelen och utbildningsverksamheten har tappat mycket 
intäkter. Djurparken har lyckats med utmaningen att hålla parken öppen och få många 
besökare, medan campingen har haft en sämre beläggning än förväntat. Dessutom ökar en 
del kostnader till följd av pandemin. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Under perioden har styrelsen bland annat haft en workshop angående djurparkens och 
campingens framtid. 
 
Borås kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 0,3 mnkr sämre än budget, 
som en följd av Coronapandemin. Intäkterna bedöms bli 5 mnkr lägre och för att även 
minska kostnaderna tillsätts inte två vakanser under året. Investeringsnivån bedöms bli 3,9 
mnkr i likhet med budget.  
 
Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med beredskap för covid-19, projekt P-
huset Makrillen, upphandling och tilldelning av ett P-ledningssystem (som överklagats), en 
framställan om avslut av miljöbilstillstånd, intern kontrollplan samt haft en strategidag för 
att ta fram en femårig strategiplan för bolaget.  
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är lika 
med budget. Intäkterna minskar något till följd av hyresnedsättning för en hyresgäst på 
grund av Coronapandemin. Detta möts upp av lägre kostnader, främst kopplat till 
underhåll. Byggnationen av Borås Event följer plan och invigning är planerad till december 
2020.  
 
Under perioden har styrelsen arbetat med en översyn av fastighetsmarknaden i Borås, 
avseende eventuella strategiska fastighetsköp. 
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BoråsBorås TME AB bedömer resultatet till 2,8 mnkr bättre än budget. Bolaget har på 
grund av Coronapandemin lagt om sin marknadsplan och bland annat är kostnaden för 
Sommartorsdagarna lägre än budgeterat. I prognosen ingår tagna och budgeterade 
kostnader för firandet av Borås 400 år. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat.  

Under perioden har styrelsen bland annat beslutat att bolaget tar ansvar för att samordna 
Säkerhetsnålen, att handlingar ska tillgänglighetsanpassas, att inte flytta på Borås 400 års 
firande samt antagit en övergripande plan och budget för jubileumsfirandet.  

Akademiplatsen AB räknar med ett resultat som är 0,8 mnkr bättre än budget. Bolaget 
har till följd av Coronapandemin erhållit 50 % hyresrabatt för perioden april-juni för både 
Borås Kongress och Textile Fashion Center. Driftsoperatören av Borås Kongress har 
anpassat verksamheten efter rådande förbud och har efter en nästan obefintlig verksamhet 
under våren öppnat upp i augusti. Därmed prognostiserar bolaget med en lägre intäkt från 
driftsoperatören än budgeterat. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus 
AB för att ge ett nollresultat. 

Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten, som 
understiger Kommunfullmäktiges resultatkrav, förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 

Under perioden har styrelsen fördjupat sig i en uppdaterad version av riskhantering samt 
fastställt ett förslag till uppdaterat ägardirektiv.  

Bostadsbolagen 

Resultat efter finansnetto mnkr 

Bostadsbolagen 
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 51,0 31,1 33,9 +2,8

Fristadbostäder AB 2,2 2,4 2,4 0 

AB Sandhultsbostäder 5,5 2,0 2,8 +0,8

AB Toarpshus 5,2 1,6 3,0 +1,4

Viskaforshem AB 3,4 2,0 2,0 0 

Summa Bostadsbolagen 67,3 39,1 44,1 +5,0

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2020 på 44,1 mnkr, vilket är 5 
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter 
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov 
påverkar ekonomin negativt. På grund av Coronapandemin har bolagen inte kunnat utföra 
alla planerade underhållsprojekt, men i övrigt har dess påverkan varit liten.  

AB Bostäder i Borås och Viskaforshem AB har pågående nyproduktionsprojekt och 
Fristadbostäder AB planerar för nyproduktion för att möta behovet av fler bostäder i 
kommunen. 
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BoråsBorås TME AB bedömer resultatet till 2,8 mnkr bättre än budget. Bolaget har på 
grund av Coronapandemin lagt om sin marknadsplan och bland annat är kostnaden för 
Sommartorsdagarna lägre än budgeterat. I prognosen ingår tagna och budgeterade 
kostnader för firandet av Borås 400 år. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat.  

Under perioden har styrelsen bland annat beslutat att bolaget tar ansvar för att samordna 
Säkerhetsnålen, att handlingar ska tillgänglighetsanpassas, att inte flytta på Borås 400 års 
firande samt antagit en övergripande plan och budget för jubileumsfirandet.  

Akademiplatsen AB räknar med ett resultat som är 0,8 mnkr bättre än budget. Bolaget 
har till följd av Coronapandemin erhållit 50 % hyresrabatt för perioden april-juni för både 
Borås Kongress och Textile Fashion Center. Driftsoperatören av Borås Kongress har 
anpassat verksamheten efter rådande förbud och har efter en nästan obefintlig verksamhet 
under våren öppnat upp i augusti. Därmed prognostiserar bolaget med en lägre intäkt från 
driftsoperatören än budgeterat. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus 
AB för att ge ett nollresultat. 

Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten, som 
understiger Kommunfullmäktiges resultatkrav, förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 

Under perioden har styrelsen fördjupat sig i en uppdaterad version av riskhantering samt 
fastställt ett förslag till uppdaterat ägardirektiv.  

Bostadsbolagen 

Resultat efter finansnetto mnkr 

Bostadsbolagen 
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 51,0 31,1 33,9 +2,8

Fristadbostäder AB 2,2 2,4 2,4 0 

AB Sandhultsbostäder 5,5 2,0 2,8 +0,8

AB Toarpshus 5,2 1,6 3,0 +1,4

Viskaforshem AB 3,4 2,0 2,0 0 

Summa Bostadsbolagen 67,3 39,1 44,1 +5,0

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2020 på 44,1 mnkr, vilket är 5 
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter 
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov 
påverkar ekonomin negativt. På grund av Coronapandemin har bolagen inte kunnat utföra 
alla planerade underhållsprojekt, men i övrigt har dess påverkan varit liten.  

AB Bostäder i Borås och Viskaforshem AB har pågående nyproduktionsprojekt och 
Fristadbostäder AB planerar för nyproduktion för att möta behovet av fler bostäder i 
kommunen. 
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I augusti 2020 var 19 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 23 vid samma 
period föregående år samt 17 vid årsskiftet.  
 
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 2,8 mnkr bättre än i budget. Den 
positiva avvikelsen utgörs av högre hyresintäkter, men även kostnaderna ökar. Bolagets 
prognos är lägre än utfallet per augusti vilket beror på att sista tertialet alltid är 
kostnadstungt till följd av säsongsvariationer.  
 
På intäktssidan har hyrorna höjts med 2,15 % från 1 februari, en högre höjning än 
budgeterat. Bolagets intäkter ökar även till följd av höjda priser för individuell mätning av 
vatten, p-platser och garage samt att många kunder utnyttjar erbjudanden om 
standardhöjningar. 
 
Reparationskostnaderna ökar med 6,5 mnkr jämfört med budget på grund av mycket 
skadegörelse och förstörelse. Övriga kostnader beräknas minska med 1,1 mnkr, främst till 
följd av färre genomförda underhållsprojekt och lägre uppvärmningskostnader. 
Finanskostnaderna beräknas överstiga budget med 3,4 mnkr. 
 
Bolaget har en pågående tvist, med den entreprenör som genomförde ombyggnationen av 
fastigheten på Våglängdsgatan 19, som hanteras av Tingsrätten och där bollen för tillfället 
ligger hos entreprenören.  
 
Investeringsnivån har i prognos minskat från budgeterade 292 mnkr till 226 mnkr. 
Nybyggnationen av 144 lägenheter i Regementsstaden har startat. Under året byggs flera 
lokaler om till totalt 15 nya lägenheter. Bolaget har förvärvat en fastighet på Trandared och 
säljer samtidigt en fastighet på Norrmalm. Dessutom har en avsiktsförklaring tecknats med 
Riksbyggen avseende en fastighet på Hässleholmen, där Riksbyggen ska bygga 
bostadsrätter. Det inre underhållsarbetet, som pausades när Coronapandemin bröt ut, 
kommer till viss del att återupptas under hösten. 
 
Antal outhyrda lägenheter per augusti var 36 stycken, varav 11 uthyrningsbara. Prognos för 
vakanser på lokaler är lägre än budget. En orsak är att flera lokaler byggs om till bostäder. 
 
Under perioden har styrelsen avslutat rekryteringen av ny VD och en delegation av 
styrelsen har påbörjat arbetet med intern kontrollplan för 2021 tillsammans med 
tjänstepersoner. 
 
Fristadbostäder AB räknar med ett resultat som är lika med budget. Det planerade 
underhållet löper på och några större utförda åtgärder är ett takrenoveringsprojekt, 
ombyggnation av en förskola till två lägenheter samt renoverad utemiljö på en förskola. 
Bolaget planerar för nyproduktion av 29 lägenheter i ett trygghetsboende i centrala Fristad, 
med förhoppning om upphandling i slutet av året. Bolaget har inga outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om delårsbokslut tom april 2020.  
 
AB Sandhultsbostäder bedömer årsresultatet till 0,8 mnkr bättre än budget, till stor del på 
grund av lägre underhållskostnader till följd av Coronapandemin. Under året har en 
ombyggnation av fastigheten Ekvägen 2 färdigställts. Bolaget har fyra outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen fortsatt sitt arbete och det finns en bra och långsiktig tanke 
med bolaget.  
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AB Toarpshus beräknar resultatet till 1,4 mnkr bättre än budget, vilket främst beror på 
lägre underhållskostnader till följd av Coronapandemin. Mycket inre underhåll har skjutits 
upp då man inte kan gå in i lägenheterna. Nybyggnationen av 50 lägenheter i Kråkhult, 
Dalsjöfors, har slutförts med inflyttning i andra etappen i april. Bolaget har fyra outhyrda 
lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen fortsatt sitt arbete och det finns en bra och långsiktig tanke 
med bolaget.  
 
Viskaforshem AB räknar med ett resultat som är lika med budget. Nybyggnation av 13 
småhus pågår och bolaget planerar för nyproduktion av ett trygghetsboende. Bolaget har 
inga outhyrda lägenheter men två stycken totalrenoveras. 
 
Under perioden har styrelsen fortsatt arbeta för bolagets bästa.  
 
 
Övriga bolag 
 

Resultat efter finansnetto    mnkr 

Övriga  
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund 

 
5,2 -2,3 2,0 +4,3 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

 
0,8 0 0,2 +0,2 

 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är 4,3 mnkr bättre än förbundets budget. 
Avvikelsen beror på lägre pensionskostnader enligt prognos från KPA. 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 0,2 mnkr bättre än förbundets budget. 
Basverksamheten prognosticerar ett överskott till följd av minskade personalkostnader, 
medan Navet räknar med ett underskott till följd av minskat bidrag från Skolverket samt 
effekter av Coronapandemin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15



kommunfullmäktiges handlingar  |  25–26 november 2020

 B 3495

 
 
AB Toarpshus beräknar resultatet till 1,4 mnkr bättre än budget, vilket främst beror på 
lägre underhållskostnader till följd av Coronapandemin. Mycket inre underhåll har skjutits 
upp då man inte kan gå in i lägenheterna. Nybyggnationen av 50 lägenheter i Kråkhult, 
Dalsjöfors, har slutförts med inflyttning i andra etappen i april. Bolaget har fyra outhyrda 
lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen fortsatt sitt arbete och det finns en bra och långsiktig tanke 
med bolaget.  
 
Viskaforshem AB räknar med ett resultat som är lika med budget. Nybyggnation av 13 
småhus pågår och bolaget planerar för nyproduktion av ett trygghetsboende. Bolaget har 
inga outhyrda lägenheter men två stycken totalrenoveras. 
 
Under perioden har styrelsen fortsatt arbeta för bolagets bästa.  
 
 
Övriga bolag 
 

Resultat efter finansnetto    mnkr 

Övriga  
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund 

 
5,2 -2,3 2,0 +4,3 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

 
0,8 0 0,2 +0,2 

 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är 4,3 mnkr bättre än förbundets budget. 
Avvikelsen beror på lägre pensionskostnader enligt prognos från KPA. 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 0,2 mnkr bättre än förbundets budget. 
Basverksamheten prognosticerar ett överskott till följd av minskade personalkostnader, 
medan Navet räknar med ett underskott till följd av minskat bidrag från Skolverket samt 
effekter av Coronapandemin.  
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Internbanken  
 
Verksamheten hittills under 2020 
Under året har Borås Stad behållit sin rating på AA+ från kreditvärderingsföretaget 
Standard & Poor. 
 
Internbankens upp- och utlåning   mnkr 

 2019-12-31 2020-08-31 Förändring 

Internbankens utlåning till bolagen * 9 368,8 9 380,0 11,2 

Internbankens upplåning, intern -73,7 -185,0 -111,3 

Internbankens upplåning, extern * -9 295,1 -9 195,0 100,1 
* varav 195,0 mkr (få 195,0) avser direktfinansiering mellan bolag och bank. 
 
 
Internbankens resultat   mnkr 

 2019-12-31 2020-08-31 2020-12-31 
Prognos 

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 110,5 81,6   115,0 

Räntekostnad internbankens upplåning -80,9 -60,9 -84,3 

Internbankens administrativa omkostnader -1,7 -1,0 -1,7 

Resultat Internbanken 27,9 19,7 29,0 
* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen.  
 
 
Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC 
                              

            Mål       Riskmandat           Utfall Uppfyllt 

Kapitalbindning     2,5 år       1,5 år - 3,5 år           2,46 år Ja  
Räntebindning       2,5 år       1,5 år - 3,5 år           2,46år   Ja  
                                        

                                

            Mål       Riskmandat           Utfall Uppfyllt 

Ränteförfall       < 1 år       0% - 50%           27 %   Ja  
                                       
            Mål       Kapitalförfall     Likviditet     Utfall Uppfyllt 

Likviditetstäckning 12M   >100%        1 895 Mkr      
3 350 
Mkr*    177%   Ja  

*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr                        
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.  
 
Indikatorer 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 3 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 
99,9 % av målvärdet) 

♦ 3 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  2 

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning  16 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 
Uppdrag 

Antal genomförda uppdrag ● 9 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 36 

Antal ej genomförda uppdrag ■  8 

Totalt antal uppdrag  53 

 
 
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 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Antal gästnätter i Borås.  ■ 225 846 221 000 163 444 

 

Antal gästnätter 
Siffran i utfallet för tertial 2 ska avse rullande tolvmåndadsperiod, dvs  from augusti 2019-
juli 2020. Dock finns inte juli 2020 tillgängligt i vid rapporttillfället, så det får bli en månad 
förskjutet bakåt i denna rapport, dvs juli 2019-juni 2020. Resultatet blev då 163 444 belagda 
bäddar. Antal anläggningar som ingår har ökat från 9 till 11 under perioden. Som 
konsekvens av rådande pandemi Corona Covid-19 förväntas inte utfallet nå målvärdet 
under 2020. 
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.  
 
Indikatorer 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 3 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 
99,9 % av målvärdet) 

♦ 3 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  2 

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning  16 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 
Uppdrag 

Antal genomförda uppdrag ● 9 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 36 

Antal ej genomförda uppdrag ■  8 

Totalt antal uppdrag  53 

 
 
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 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Antal gästnätter i Borås.  ■ 225 846 221 000 163 444 

 

Antal gästnätter 
Siffran i utfallet för tertial 2 ska avse rullande tolvmåndadsperiod, dvs  from augusti 2019-
juli 2020. Dock finns inte juli 2020 tillgängligt i vid rapporttillfället, så det får bli en månad 
förskjutet bakåt i denna rapport, dvs juli 2019-juni 2020. Resultatet blev då 163 444 belagda 
bäddar. Antal anläggningar som ingår har ökat från 9 till 11 under perioden. Som 
konsekvens av rådande pandemi Corona Covid-19 förväntas inte utfallet nå målvärdet 
under 2020. 
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Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Utreda ny yta för evenemangsområde Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Behovet av renovering och tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges sessionssal ska utredas. 

Lokalförsörjnings-
nämnden  Genomfört 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och 
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  Delvis 

genomfört 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  Delvis 

genomfört 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden  Delvis 

genomfört 

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

Fritids- och 
folkhälsonämnden  Delvis 

genomfört 

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

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 

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

Sociala 
omsorgsnämnden  Delvis 

genomfört 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn 
och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet 

Vård- och 
äldrenämnden  Genomfört 

 
 

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 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn 
på förskolan, %.  ♦ 99 100 96 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %.  ♦ 80 90 84 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ● 220 222 223 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, % ♦ 87,2 100 89,1 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan,  - 91 100 - 

 
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan 
Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant och andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten har varit stabil de 
två senaste åren på ett deltagande med cirka 85 procent. Tre procent av de svarande har uppgett att de 
inte känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Rektor analyserar sina verksamheters resultat 
tillsammans med personal och verksamhetschefer. De enheter som har lägre nöjdhet arbetar med riktade 
insatser för att öka känslan av trygghet. 
 
Resultat i grundskolan 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84 procent av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 
procentenheter från föregående år. 
 
En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och 
utvecklingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta arbete 
måste systematiskt integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra att högre nivå av måluppfyllelse 
uppnås kommande läsår. 
 
Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
Elevers frånvaro är en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
 
Målvärdet för elevernas meritvärde har uppnåtts. Utfallet är 223 i jämförelse med målvärdet 222. 
Måluppfyllelsen har överträffats. Utfallet är 3 poäng högre jämfört med 2019. Orsaker till förbättring 
bedöms vara det långsiktiga kvalitetsarbete som tagit fram sedan förvaltningens bildande.  
 
Målvärdet när det gäller elevernas upplevda trygghet är inte uppnått. Resultatet har dock ökat med cirka 
två procentenheter från 2019 till 2020. De främsta orsakerna till detta anses fortfarande vara brister i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt.  
 
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan 
Med anledning av den rådande Coronapandemin har Skolklimatsundersökningen inte kunnat 
genomföras under föregående läsår, utfall saknas således inom indikatorn. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, % ♦ 87,2 100 89,1 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan,  - 91 100 - 

 
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan 
Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant och andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten har varit stabil de 
två senaste åren på ett deltagande med cirka 85 procent. Tre procent av de svarande har uppgett att de 
inte känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Rektor analyserar sina verksamheters resultat 
tillsammans med personal och verksamhetschefer. De enheter som har lägre nöjdhet arbetar med riktade 
insatser för att öka känslan av trygghet. 
 
Resultat i grundskolan 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84 procent av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 
procentenheter från föregående år. 
 
En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och 
utvecklingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta arbete 
måste systematiskt integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra att högre nivå av måluppfyllelse 
uppnås kommande läsår. 
 
Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
Elevers frånvaro är en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
 
Målvärdet för elevernas meritvärde har uppnåtts. Utfallet är 223 i jämförelse med målvärdet 222. 
Måluppfyllelsen har överträffats. Utfallet är 3 poäng högre jämfört med 2019. Orsaker till förbättring 
bedöms vara det långsiktiga kvalitetsarbete som tagit fram sedan förvaltningens bildande.  
 
Målvärdet när det gäller elevernas upplevda trygghet är inte uppnått. Resultatet har dock ökat med cirka 
två procentenheter från 2019 till 2020. De främsta orsakerna till detta anses fortfarande vara brister i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt.  
 
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan 
Med anledning av den rådande Coronapandemin har Skolklimatsundersökningen inte kunnat 
genomföras under föregående läsår, utfall saknas således inom indikatorn. 
 
 
 
 
 
 
 

19

 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

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

Kommunstyrelsen   Delvis 
 genomfört 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden   Delvis 

 genomfört 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till 
att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. 
 

Förskolenämnden  Genomfört 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till 
att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. 

Arbetslivs-
nämnden  Ej genomfört 

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

Grundskole-
nämnden  Delvis 

genomfört 

Grundskolenämnden uppdras att utreda konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 
 

Grundskole-
nämnden  Genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan 
med andra nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en särskild förebyggandeenhet med uppdrag att 
motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans 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 mellan 16 år och 18 år kan få av respektive 
nämnd. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Genomfört  

 
 
 
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. 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

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

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. ● 99 98 98 

 
Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i 
rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga 
pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har 
automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 
handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor 
trots att antalet ärenden ökat jämfört med motsvarande period 2016-2019. 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

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

Samhälls-
byggnads-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden skall utreda möjligheten att göra ytterligare 
gångfartsområden. 

Tekniska 
nämnden  Genomfört 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska 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. 

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 

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

Kommunala bolag  Delvis 
genomfört 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel närproducerade livsmedel, %  22 25 12,7 

 
Förskola 23,7% 
Grundskola 11,6% 
Äldreomsorg 24,8% 
Gymnasieskola 16,8% 
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Livskraftig stadskärna 
 
Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. ● 99 98 98 

 
Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i 
rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga 
pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har 
automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 
handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor 
trots att antalet ärenden ökat jämfört med motsvarande period 2016-2019. 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

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

Samhälls-
byggnads-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden skall utreda möjligheten att göra ytterligare 
gångfartsområden. 

Tekniska 
nämnden  Genomfört 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska 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. 

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 

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

Kommunala bolag  Delvis 
genomfört 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel närproducerade livsmedel, %  22 25 12,7 

 
Förskola 23,7% 
Grundskola 11,6% 
Äldreomsorg 24,8% 
Gymnasieskola 16,8% 
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Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Genomfört 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram. Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

 

 

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

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

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

Miljö- och 
konsument-
nämnden 

 Genomfört 
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 
Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel ekologiska livsmedel, %.  43 50 44,3 

 
Förskola 50,5% 
Grundskola 45,2% 
Äldreomsorg 49,4% 
Gymnasieskola 40,7% 

 
Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska 
genomföras 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 

Lokalförsörjnings-
nämnden  Delvis 

genomfört 

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

Servicenämnden  Delvis 
genomfört 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd solcellsanläggning, 
där såväl företag, föreningar och privatpersoner ska kunna köpa andelar. 
Detta skall förtydligas som en förändring i bolagets ägardirektiv och 
fastställas på bolagsstämma. 

Kommunala bolag  Delvis 
genomfört 

 
 
 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ■ 7,3 7,2 8,3 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ● 430 440 392,5 
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 
Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel ekologiska livsmedel, %.  43 50 44,3 

 
Förskola 50,5% 
Grundskola 45,2% 
Äldreomsorg 49,4% 
Gymnasieskola 40,7% 

 
Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska 
genomföras 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 

Lokalförsörjnings-
nämnden  Delvis 

genomfört 

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

Servicenämnden  Delvis 
genomfört 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd solcellsanläggning, 
där såväl företag, föreningar och privatpersoner ska kunna köpa andelar. 
Detta skall förtydligas som en förändring i bolagets ägardirektiv och 
fastställas på bolagsstämma. 

Kommunala bolag  Delvis 
genomfört 

 
 
 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2019 

Mål  
2020 

Utfall  
Tertial 2 2020 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ■ 7,3 7,2 8,3 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ● 430 440 392,5 
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Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaron har ökat från 7,4 procent år 2019 till 8,3 procent vid den senaste 
mätningen 2020-07. Covid 19 och de åtgärder som införts för att stoppa smittspridningen påverkat 
sjukfrånvaron negativt. En viss utplaning kan skönjas från maj till juli men det råder stor osäkerhet om 
vad som väntas under hösten. Även om smittspridningen nu är under kontroll behövs medvetenhet om 
att stora arbetsgrupper levt under stor belastning över en längre tid som också kan inverka på 
sjukfrånvaron.  

Timavlönade: Vid jämförelse med andra kommuner i SKR:s Kolada ligger andelen arbetad tid utfört av 
timavlönade i Borås fortfarande bland de allra lägsta. Även här har pandemin spelat en viss roll. Under 
våren 2020 minskade andelen arbetad tid utfört av timavlönade markant vilket kan bero på det direktiv 
om att utifrån pandemin välja att anställa med månadslön för att trygga bemanningen.  

Uppdrag Nämnd/bolag Status T2 2020 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya 
avtal med reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för 
spelreklam. 

Tekniska 
nämnden  Ej genomfört 

Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhet är en mänsklig rättighet och ett av de 17 globala målen i Agenda 2030. 
Kommunfullmäktige arbetar för att det tillsammans med det nationella 
jämställdhetspolitiska målet och de 6 underliggande delmålen ska uppnås. Borås Stad har 
därtill anslutit sig till avsiktsförklaringen Jämställt Västra Götaland som bygger på de 
nationella delmålen. För att uppnå målen finns det ett nationellt beslut om att arbeta med 
jämställdhetsintegrering som strategi. Jämställdhetsarbetet likt mycket annat har under året 
påverkats av den rådande pandemin samtidigt så är jämställdhetsarbetet tillsammans med 
diskrimineringsfrågor och arbete med att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna 
integrerat i förvaltningarnas systematiska arbetsmiljö- och utvecklingsarbete.  

Bland annat arbetar Tekniska nämnden med projektet Vintercyklist som genomförs under 
vinterperioden och syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. 
Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder sig deltagarna att 
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cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar 
eftersträvas. Inför säsongen 2019/2020 var det 68 personer som ansökte om att få bli 
vintercyklist och av de sökande var det 20 kvinnor och 20 män som fick sin cykel 
vinterutrustad. 
 
Ett av Fritids- och folkhälsonämndens prioriterade områden är jämställdhet. I 
Välfärdsbokslut framgår att det finns stora skillnader i livsvillkor beroende på kön, ålder 
och var du växer upp. Utifrån bokslutet kan vi göra analyser med tillhörande åtgärder som 
gör att vi prioriterar jämställdhetsperspektivet. Inom ramen för Socialt hållbart Borås har 
staden sökt och fått beviljat medel från DELMOS (Delegationen mot segregation), varav 
en del av pengarna ska gå till att utveckla välfärdsbokslutet. Bokslutet ska utifrån ansökan 
utvecklas så att det ger ett bredare underlag och därmed kan användas som underlag av fler 
nämnder i deras prioriteringar.  
 
Kommunstyrelsen samordnar stadens nätverk avseende mänskliga rättigheter samt i det 
projekt "Emerga" som staden deltar i för att hitta former att implementera rättighetsarbetet 
i det löpande arbetet, vilket leds av. Varje år genomför Personal och förhandling en 
lönekartläggning för att säkerställa jämställda löner och att rekrytering sker utifrån stadens 
rutiner för kompetensbaserad rekrytering. På internationella kvinnodagen hölls ett 
frukostseminarium arrangerat av Kvalitet och utveckling tillsammans med Tjejjouren 
Magnolia och samma dag lanserades ett externt nyhetsbrev som har ett intersektionellt 
mänskliga rättighetsperspektiv, däribland jämställdhet. 
 
Kulturnämnden arbetar aktivt och målmedvetet med jämställdhetsfrågor i alla sina 
verksamheter. De kulturhistoriska museerna har ett viktigt ansvar att bidra till ett brett 
deltagande i kulturlivet och via sina arbetsmetoder synliggöra exempelvis rådande 
könsmaktsordning, i syfte att åstadkomma ett vidgat deltagande. Som exempel utställningen 
Body Beautiful där en ny generation modeskapare utmanar dagens normer och 
skönhetsideal på catwalken, inom reklam, modemagasin och bakom kameran.  
 
Förskolenämnden implementerades under 2019 sin värdegrundsplattform varpå 
verksamheten ytterligare utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. 
Demokrati i förskolan och barns inflytande och delaktighet är mål i läroplanen och 
prioriterat i förskolornas arbete. Det förebyggande och främjande arbetet mot kränkande 
behandling och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna följs upp och stöttas av 
avdelningen för Barnhälsa.  
 
Sociala omsorgsnämnden arbetar med att ge samtliga medarbetare utbildning i social 
dokumentation och genomförandeplaner. Under 2020 kommer alla medarbetare att ha 
genomgått utbildningen och planering fortgår kring en fortsatt implementering och hur 
utbildningen ska ges till nya medarbetare. Genomförandeplansutbildningarna är en satsning 
för att öka medarbetarnas kompetens i upprättande av genomförandeplaner samt öka 
brukarnas delaktighet vid upprättandet. 
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Sammanställd redovisning 

Resultaträkning

mnkr

Delår 
2020-08

Delår 
2019-08

Budget 
2020

Prognos 
2020

Delår 
2020-08

Delår 
2019-08

Budget 
2020 *

Prognos 
2020 * Not

Verksamhetens intäkter 1 167 1 116 1 897 1 810 2 270 2 202 4 475 4 343 1

Verksamhetens kostnader -5 307 -5 204 -8 241 -8 159 -5 870 -5 853 -10 092 -9 961 2

Avskrivningar/Nedskrivningar -197 -178 -285 -295 -497 -430 -766 -766

Verksamhetens nettokostnader -4 337 -4 266 -6 629 -6 644 -4 097 -4 081 -6 383 -6 384
Skatteintäkter 3 562 3 437 5 307 5 236 3 562 3 437 5 307 5 236

Generella statsbidrag och utjämning 1 037 864 1 372 1 563 1 037 864 1 372 1 563

Verksamhetens resultat 262 35 50 155 502 220 296 415
Finansiella intäkter 97 116 135 139 9 50 139 141

Finansiella kostnader -75 -69 -105 -109 -75 -69 -255 -252

Resultat efter finansiella poster 284 82 80 185 436 201 180 304
Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0

Periodens resultat 284 82 80 185 436 201 180 304

* Avser totalt för bolagen och kommunen, ej eliminerat

KoncernKommun
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Balansräkning Kommun Koncern 

mnkr
Delår  

2020-08
Bokslut 
2019-12

Delår  
2020-08

Bokslut 
2019-12

Tillgångar
Anläggningstillgångar 14 778 14 583 17 012 16 835
Immateriella anläggningstillgångar 3 3 9 11
Materiella anläggningstillgångar 5 213 5 211 16 781 16 612
Finansiella anläggningstillgångar 9 562 9 369 222 212

Omsättningstillgångar 1 894 1 771 1 933 1 768
Förråd m m 201 202 254 241
Kortfristiga fordringar 1 084 1 337 1 010 966
Kortfristiga placeringar 221 0 221 321
Kassa och bank 388 232 448 240
Summa tillgångar 16 672 16 354 18 945 18 603

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5 347 5 063 6 557 6 095
- därav periodens/årets resultat 284 99 436 91
- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250

Avsättningar 582 546 1 062 1 029
Avsättningar för pensioner 526 490 580 535
Andra avsättningar 56 56 482 494

Skulder 10 743 10 745 11 326 11 479
Långfristiga skulder 7 542 6 741 7 767 6 971
Kortfristiga skulder 3 201 4 004 3 559 4 508
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 672 16 354 18 945 18 603

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter - -
Pensionsförpliktelser 1 484 1 484
Övriga ansvarsförbindelser 542 301
Summa panter och ansvarsförbindelser 2 026 1 785
Aktuella panter och ansvarsförbindelser per 2020-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga
förändringar har skett sedan 2019-12-31.
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Balansräkning Kommun Koncern 

mnkr
Delår  

2020-08
Bokslut 
2019-12

Delår  
2020-08

Bokslut 
2019-12

Tillgångar
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Kortfristiga fordringar 1 084 1 337 1 010 966
Kortfristiga placeringar 221 0 221 321
Kassa och bank 388 232 448 240
Summa tillgångar 16 672 16 354 18 945 18 603

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5 347 5 063 6 557 6 095
- därav periodens/årets resultat 284 99 436 91
- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250

Avsättningar 582 546 1 062 1 029
Avsättningar för pensioner 526 490 580 535
Andra avsättningar 56 56 482 494

Skulder 10 743 10 745 11 326 11 479
Långfristiga skulder 7 542 6 741 7 767 6 971
Kortfristiga skulder 3 201 4 004 3 559 4 508
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 672 16 354 18 945 18 603

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter - -
Pensionsförpliktelser 1 484 1 484
Övriga ansvarsförbindelser 542 301
Summa panter och ansvarsförbindelser 2 026 1 785
Aktuella panter och ansvarsförbindelser per 2020-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga
förändringar har skett sedan 2019-12-31.
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Redovisningsprinciper 
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2) för mindre aktiebolag 
respektive BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Borås Stad och bolagen kan tillämpa 
olika redovisningsprinciper. Samma redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i 
efterföljande årsredovisning tillämpas i delårsrapporten. Bedömningen är att de bolag som 
tillämpar K2 utgör en liten och icke väsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 
görs inte i den sammanställda redovisningen. 

Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 16 och 17 
upprättar Borås Stad sammanställd redovisning och delårsrapport som utgår från 
underkoncernernas bokslut. Delårsrapporten grundas på faktisk redovisning till och med 
31 augusti 2020. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats 
och bokförts i 202008. Samma periodiseringar, av väsentlig betydelse, som görs vid 
årsbokslutet har också gjorts i delårsrapporten. Elimineringar har gjorts avseende 
internbanken med aktuella mellanhavanden per 31 augusti. Övriga elimineringar är 
schablonmässigt gjorda utifrån senaste årsbokslutets siffror och andelar. 

Den sammanställda delårsrapporten avser hela kommunkoncernen inkluderat Borås Stad, 
de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund (55%) 
och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (50%). En uppställning av de majoritetsägda 
bolagen som ingår i koncernen återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt om bolagen. 

Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern
mnkr 2020-08 2019-08 2020-08 2019-08
Avgifter och ersättningar 399 423 1 350 1 366
Hyror och arrenden 116 112 150 147
Driftbidrag 513 499 542 519
Investeringsbidrag (direktförda) 9 4 9 4
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar 40 12 40 12
Försäljning av exploateringsfastigheter 49 18 49 18
Försäljningsmedel övrigt 27 37 34 48
Övrigt 14 11 96 88
Summa 1 167 1 116 2 270 2 202

Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern
mnkr 2020-08 2019-08 2020-08 2019-08
Personalkostnader -3 565 -3 506 -3 907 -3 852
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner -1 081 -1 046 -1 178 -1 149
Tjänster -1 329 -1 302 -1 482 -1 557
Materiel -201 -193 -262 -238
Realisationsförluster 0 0 0 0
Transfereringar, bidrag mm -212 -203 -219 -206
Summa -5 307 -5 204 -5 870 -5 853
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Redovisning av extra generella statsbidrag 
Riksdagen har beslutat om ökade generella statsbidrag till följd av Coronapandemin och 
som avser att täcka kostnader samt minskade intäkter för en period som inträffar såväl före 
som efter att riksdagen fattat beslut. I delårsrapporten har delar av bidraget anteciperats 
medan resterande del succesivt intäktsredovisas över resterande del av räkenskapsåret.  

Lämnade och erhållna rabatter på hyra 
Den rabatt som har lämnats och erhållits på hyra till följd av effekterna av Coronavirusets 
spridning, har redovisats i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till.  

Förändring av redovisningsprinciper 
Inga förändringar av tidigare redovisningsprinciper har skett sedan föregående årsbokslut. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Delårsrapport januari-augusti 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 

Bilagd lista över ärenden som behandlas i samband med rapporten godkänns som redovisning av 
uppdrag i Budget 2020. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-09-22 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00152 1.2.3.0 
 

  

 

Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
arbete med hedersrelaterad problematik  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna och lägga 
informationen kring nämndens arbete och ansvar rörande hedersrelaterad 
problematik till handlingarna.  

Sammanfattning  
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I Borås stad är 
socialtjänsten uppdelad på 4 nämnder och det är därför viktigt att beskriva och 
klargöra varje nämndes ansvar och roll inom olika områden så även för Borås 
stads arbete mot hedersrelaterad problematik. De två nämnder som främst 
arbetar med detta är Arbetslivsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för 
de som är under 18 år och Arbetslivsnämnden för övriga. En samlad plan i 
Borås håller på att tas fram. En nära samverkan finns mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltning och Arbetslivsförvaltning kring dessa frågor och 
samverkan sker även med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

Ärendet i sin helhet 
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Både socialtjänstlagen 
och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger stora 
möjligheter att stödja, hjälpa och skydda de som är utsatta för hedersrelaterat 
våld.  
 
I Borås stad är socialtjänsten organiserad i 4 nämnder. Arbetslivsnämnden har 
det samordnade ansvaret och uppdraget när det gäller stadens och 
socialtjänstens arbete gällande hedersrelaterat våld. För närvarande ansvarar 
Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden för de som är 18 år och äldre 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden för de som är under 18 år. 
Myndighetsåldern är det som avgör gränsdragningen. I Borås stads budget för 
2020 ges Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att, tillsammans 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 mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Verksamheten IFO Barn och unga inom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
riktar sig till barn under 18 år. Barn, ungdomar och föräldrar vänder sig dit för 
att få stöd och hjälp. Barn som är över 15 år har rätt att själva vända sig till 
socialtjänsten för att söka stöd. Hit kommer även orosanmälningar som rör de 
under 18 år. När någon vänder sig till IFO Barn och unga görs individuella 
bedömningar utifrån de behov som framkommer. Ofta uttrycks inte 
hedersproblematik i ansökan eller anmälan utan framkommer senare i 
kontakten. Ibland finns flera problem och behov varav hedersrelaterad 
problematik är en del. Det är här viktigt att socialsekreteraren som möter barnet 
har kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, dess mekanismer och 
konsekvenser av våldet såväl som kunskaper kring familjeproblematik och 
annan problematik. Utgångspunkten för arbetet är att aldrig göra avkall på det 
utsatta barnets rättigheter. Verksamheten IFO Barn och unga har utbildats i 
stödmaterialet Patriark som också används som bedömningsinstrument. 
Riskbedömning enligt Patriark är en strukturerade och evidensbaserad 
bedömning utifrån en hederskontext. Vissa handläggare är särskilt utsedda 
kunskapsstödjare i Patriark och hedersfrågor. Relationsvåldsenheten använder 
Patriark på ett liknande sätt.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för handläggning och 
utredningar utifrån Lagen med särskilda bestämmelser om våd av unga (LVU). 
Nämnden har här möjlighet att omhänderta ett barn eller ansöka om ett 
omhändertagande. LVU har från 1 juli 2020 utökats med befogenheter gällande 
utreseförbud när det finns risk att någon som är under 18 år förs utomlands i 
syfte att ingå äktenskap eller könsstympas. 
 
Stöd som ges inom nämnden kan variera utifrån behovet och kan handla om 
intern öppenvård, placering utom det egna hemmet på skyddat boende, 
jourhem och HVB. Även Stödcentrum för unga ger stöd utan 
biståndsbedömning till unga som upplever sig kontrollerade, hotad eller blivit 
utsatta för brott.  
 
Individ- och familjeomsorgen använder sig av Barnahus i de fall det behövs en 
samlad kompetens och en samlad dialog kring tillvägagångssättet kring en 
situation när någon misstänks vara utsatt för hedersrelaterat våld. Barnahus 
samlar till ett behandlingssamråd där det bestäms hur man ska agera och vilka 
som ska agera. Barnahus har målgruppen 0-17 år. Verksamheten erbjuder 
behandlingssamtal mellan barnet och socialtjänsten och föräldrar om behovet 
anses finnas, detta inkluderar hedersrelaterat våld. I behandlingssamrådet kan 
representanter från Ungas Psykiska Hälsa, Ungdomsmottagningen eller en 
psykolog från BUP delta. De statliga medlen till kompetenshöjning kring 
hedersrelaterad problematik för de under 18 år kanaliseras till landets 
Barnahusverksamheter. 
 
Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden är tillgänglig för personer över 
18 år som behöver söka stöd och skydd utifrån våld i nära relation och 
hedersvåld. Relationsvåldsenheten ger olika former av stöd och hjälpinsatser 
och erbjuder skyddsboenden när detta behövs.  
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Verksamheten IFO Barn och unga inom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
riktar sig till barn under 18 år. Barn, ungdomar och föräldrar vänder sig dit för 
att få stöd och hjälp. Barn som är över 15 år har rätt att själva vända sig till 
socialtjänsten för att söka stöd. Hit kommer även orosanmälningar som rör de 
under 18 år. När någon vänder sig till IFO Barn och unga görs individuella 
bedömningar utifrån de behov som framkommer. Ofta uttrycks inte 
hedersproblematik i ansökan eller anmälan utan framkommer senare i 
kontakten. Ibland finns flera problem och behov varav hedersrelaterad 
problematik är en del. Det är här viktigt att socialsekreteraren som möter barnet 
har kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, dess mekanismer och 
konsekvenser av våldet såväl som kunskaper kring familjeproblematik och 
annan problematik. Utgångspunkten för arbetet är att aldrig göra avkall på det 
utsatta barnets rättigheter. Verksamheten IFO Barn och unga har utbildats i 
stödmaterialet Patriark som också används som bedömningsinstrument. 
Riskbedömning enligt Patriark är en strukturerade och evidensbaserad 
bedömning utifrån en hederskontext. Vissa handläggare är särskilt utsedda 
kunskapsstödjare i Patriark och hedersfrågor. Relationsvåldsenheten använder 
Patriark på ett liknande sätt.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för handläggning och 
utredningar utifrån Lagen med särskilda bestämmelser om våd av unga (LVU). 
Nämnden har här möjlighet att omhänderta ett barn eller ansöka om ett 
omhändertagande. LVU har från 1 juli 2020 utökats med befogenheter gällande 
utreseförbud när det finns risk att någon som är under 18 år förs utomlands i 
syfte att ingå äktenskap eller könsstympas. 
 
Stöd som ges inom nämnden kan variera utifrån behovet och kan handla om 
intern öppenvård, placering utom det egna hemmet på skyddat boende, 
jourhem och HVB. Även Stödcentrum för unga ger stöd utan 
biståndsbedömning till unga som upplever sig kontrollerade, hotad eller blivit 
utsatta för brott.  
 
Individ- och familjeomsorgen använder sig av Barnahus i de fall det behövs en 
samlad kompetens och en samlad dialog kring tillvägagångssättet kring en 
situation när någon misstänks vara utsatt för hedersrelaterat våld. Barnahus 
samlar till ett behandlingssamråd där det bestäms hur man ska agera och vilka 
som ska agera. Barnahus har målgruppen 0-17 år. Verksamheten erbjuder 
behandlingssamtal mellan barnet och socialtjänsten och föräldrar om behovet 
anses finnas, detta inkluderar hedersrelaterat våld. I behandlingssamrådet kan 
representanter från Ungas Psykiska Hälsa, Ungdomsmottagningen eller en 
psykolog från BUP delta. De statliga medlen till kompetenshöjning kring 
hedersrelaterad problematik för de under 18 år kanaliseras till landets 
Barnahusverksamheter. 
 
Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden är tillgänglig för personer över 
18 år som behöver söka stöd och skydd utifrån våld i nära relation och 
hedersvåld. Relationsvåldsenheten ger olika former av stöd och hjälpinsatser 
och erbjuder skyddsboenden när detta behövs.  
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Socialtjänsten i Borås stad är organiserad i flera nämnder. Inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden finns socialtjänstens ansvar och kompetens rörande 
barn under 18 år. Här finns även ansvaret att handlägga ställningstaganden 
utifrån LVU. Inom nämndens ansvar finns även Barnahus som har 
expertkompetens kring barn som utsätts för våld och som även ger samråd 
kring agerandet när det gäller barn som är utsatta för hedersrelaterad 
problematik. När det gäller den som är under 18 år finns även föräldern med 
som vårdnadshavare som även behöver beaktas utifrån föräldrabalken. 
Arbetslivsnämnden har en samlad kompetens för personer som behöver stöd 
och skydd utifrån våld i nära relationer och riktar sig till de som är 18 år och 
över.  
 
I samråd mellan dessa två nämnders verksamheter har konstaterats att det finns 
starka skäl för att bibehålla den nuvarande ansvars- och rollfördelningen.  
Detta utifrån olika kompetensområden samt att det finns insatser och resurser 
inom båda nämnderna avpassade för att möta personer med hedersrelaterad 
problematik som väl harmonierar med de förutsättningar och villkor som gäller 
för barn respektive den som är 18 år och myndig. Ett samarbete finns mellan de 
båda nämndernas verksamhet kring arbetet med hedersrelaterad problematik 
och kring olika stödmaterial såsom Patriark. I samverkan kommer även 
arbetssätt och rutiner kring unga som är nära att fylla 18 år tas fram.  
 
En samlad plan för arbetet med hedersrelaterad problematik håller på att tas 
fram och i denna plan ska Individ- och familjeomsorgsnämndens respektive 
Arbetslivsnämndens ansvar beskrivas och utgöra delar i samma helhet för att 
beskriva hur Borås stad möter denna problematik. Centrum för kunskap och 
säkerhet (CKS) är delaktig i denna samverkan. 

Samverkan 
Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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Utredningar i samband med uppdrag 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans 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 mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 
Diarie nr 2020-00724 
 

 

 

Övriga ärenden 
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Utredningar i samband med uppdrag 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans 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 mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 
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Övriga ärenden 
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