Sida

KALLELSE
Datum

2019-01-17
Instans

Servicenämnden

Servicenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Pantängen, Västerängsgatan 6, Sessionssal Ugglan, torsdagen den 24 januari
2019 kl. 15:00
Servicenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden
som avser myndighetsutövning eller sekretess)
Micael Svensson
Servicenämndens Ordförande

Kenneth Lunqvist
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Ingeborg Moss, 033 357444 eller via e-post:
ingeborg.moss@boras.se

1(3)

Borås Stad

Datum

Sida

2019-01-17

2(3)

Ärende
1.

Nämndens öppnande

2.

Val av justerare

3.

Föredragning

4.

Budget 2019:2
Dnr 2018-00085 1.2.4.1

5.

Attesträtt för ekonomiska transaktioner 2019
Dnr 2018-00137 1.3.1.4

6.

Bemyndigande underteckna Servicenämndens handlingar
Dnr 2018-00158 1.1.3.1

7.

Kvittering av försändelse m.m.
Dnr 2018-00159 1.1.3.1

8.

Delegationsordning Servicenämnden
Dnr 2018-00160 1.1.3.1

9.

Lokalresursbehovsplan planperiod 2020-2022
Dnr 2018-00142 1.1.3.1

10.

Fullmakt gällande ärenden i samband med överklaganden av
felparkeringsavgifter.
Dnr 2019-00008 1.1.3.1

Borås Stad

Datum

Sida

2019-01-17

3(3)

Ärende
11.

Anmälningsärenden
a. Delårsrapport januari-augusti 2018 för nämnderna och de
kommunala bolagen
Dnr 2018-00146 1.1.3.1
b. Bestämmelser om ersättning till kommunernas förtroendevalda
Dnr 2018-00147 1.1.3.1
c. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019
Dnr 2018-00148 1.1.3.1
d. Kvittering a utbetalningar från kommunens
banktillgodohavanden
Dnr 2018-00149 1.1.3.1
e. KF beslut 2019-12-19 § 209 Inträdesordning ersättare
f. Klimatkompensering 2016-2018
Dnr 2019-0007 1.13.1
g. Attestregler Kommunstyrelsen 2019
Dnr 2019-00013

12.

Delegationsbeslut
a. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad
Dnr 2019-00005 1.1.3.1
b. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar
Dnr 2019-00006 1.1.3.1
c. Attesträtt ekonomiska transaktioner
Dnr 2018-00112 1.3.1.4

13.

Ajournering

14.

Informationer
a. Miljöutbildning för Borås Stads anställda och politiker
b. Information från avdelningarna

15.

Övriga frågor
a. Information till förtroendevalda

16.

Avslut av nämnd

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-01-24

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00085 1.2.4.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

Budget 2019:2
Servicenämndens beslut
Servicenämnden godkänner förslag till Budget 2019:2
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Servicekontoret har utarbetat ett förslag till budget 2019.
För helåret 2019 bedöms produktionsvolymen bli cirka 710 mnkr, dvs. en
ökning från budget 2018 med 65 mnkr och en ökning med 36 mnkr jämfört
med 2017 års utfall.
Förändringen i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 innebär att
Servicenämnden enligt Kommunfullmäktiges beslut har budgeterat med ett
överskott på 7 mnkr.

Beslutsunderlag
1. Budget 2019:2

Samverkan
FSG 22 januari
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsens diarium
2. Revisionskontoret, Anna Sandström

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

Dnr SN 2018-00085 1.2.4.1

Förslag till
Budget 2019:2
Servicenämnden

Budget 2019:2 behandlas på
Servicenämndens sammanträde 2019-01-24

Innehållsförteckning
1 Inledning ............................................................................................ 3
2 Omvärldsanalys ................................................................................ 4
2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 ................................ 4

3 Indikatorer och uppdrag ................................................................... 5
3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande ..................................... 5
3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt ........................................................... 5
3.3 Ekonomi och egen organisation .................................................................... 6

4 Nämndens verksamhet ..................................................................... 7
4.1 Ekonomiskt sammandrag .............................................................................. 7
4.2 Nämndens uppgift ......................................................................................... 7
4.3 Ekonomiska förutsättningar ........................................................................... 7
4.4 Verksamhet 2019 .......................................................................................... 8

5 Verksamhetsmått ............................................................................ 14
5.1 Övergripande Servicekontoret ..................................................................... 14
5.2 Dataservice ................................................................................................. 14
5.3 Personal- och Kontorsservice ...................................................................... 14
5.4 Entreprenad................................................................................................. 15
5.5 Fordon - Verkstad ........................................................................................ 15

6 Investeringar ................................................................................... 15

Servicenämnden, Budget 2019:2

2(17)

1 Inledning
Förvaltningschefens sammanfattande syn
Servicenämnden har haft ansvaret för leveranser av tekniska tjänster i Borås Stad i 26 år och administrativa tjänster i sju år. Förvaltningens ackumulerade överskott t.o.m. 2017 uppgår till 36 mnkr.
Nämnden ser positivt på det beslut i Kommunfullmäktige som gett Kommunstyrelsen i uppdrag att se
över det koncernövergripande arbetssättet för nämndens entreprenadverksamhet. Detta är något som
Servicenämnden strävat efter och efterfrågat under många år. Det är en förutsättning för Servicekontoret att de beställande förvaltningarna och bolagen tillämpar beställarutförare-konceptet så som det
är tänkt.
Den positiva utvecklingen inom Boråsområdet i form av investeringar i infrastruktur, bostäder och
exploateringsområden kommer troligen att ge Servicekontoret en fortsatt god beläggning inom många
av förvaltningens arbetsfält under de närmaste åren.
För helåret 2019 bedöms produktionsvolymen bli ca 710 mnkr, dvs. en ökning från budget 2018 med
ca 65 mnkr och en ökning med 36 mnkr jämfört med 2017 års utfall. Servicenämnden har enligt
Kommunfullmäktiges beslut budgeterat med ett överskott på 7 mnkr. Ett överskottsmål kan enligt
nämndens uppfattning riskera att leda till att Servicekontorets tjänster blir dyrare för Borås Stads övriga
förvaltningar och bolag. Nämnden vill därför uppmärksamma att Servicekontoret kan bli tvingade till
att öka sina marginaler för att nå upp till överskottsmålet som är angivet i budgetramarna.
De senaste åren har Servicenämnden, tack vare god beläggning och ett kontinuerligt effektiviseringsarbete, redovisat ett positivt resultat. Förutsatt att den goda konjunkturen och det interna samarbetet
inom Borås Stad fortsätter, och även ökar, skulle detta bidra till en fortsatt bra beläggning/orderingång,
vilket kan ge nämnden möjlighet till ett positivt resultat även för 2019.
Servicenämndens uppgift är att leverera Borås Stads nämnder god service och hög kvalitet på utfört
arbete genom att Servicekontorets olika organisatoriska delar har personal med hög kompetens samt
moderna maskiner och utrustningar. Nämndens ambition är att erbjuda detta arbete med ett balanserat
resultat för att övriga nämnder ska få ut mesta möjliga effekt av sina anslag.
God service och lokalt anpassad kunskap till rätt pris
Servicenämnden ger sedan starten år 1992 mervärde åt Borås Stad - bredden i Servicekontorets utbud
är en styrka. Verksamheten bedrivs under företagsliknande former, ofta i konkurrens med privata
näringslivet, och helt utan traditionell kommunal budgettilldelning. Genom uppdrag åt olika beställare
skapas en rad olika fördelar och ekonomiska besparingar för Borås Stad. Hög servicegrad, god
kompetens och kostnadseffektivitet är gemensamma nämnare för all den utförarverksamhet som
Servicekontoret bedriver.
Beredskap och aktivt arbete vid extraordinära händelser är mycket väsentliga och vitala delar av Servicekontorets uppgifter för att ge kommunen och medborgarna en större trygghet.
För att framgångsrikt verka som leverantör av tjänster i konkurrens med andra aktörer inom den
kommunala marknaden, krävs en stark organisationskultur, eller företagskultur, med inriktning på att ge
kunderna servicetjänster och ta betalt för dessa. Som ett viktigt led i denna utveckling har Servicekontorets verksamhetsidé och ledstjärnor formulerats för de egna medarbetarna, i första hand.
Servicekontorets verksamhetsidé
”Alla medarbetare på Servicekontoret verkar alltid för Borås Stads bästa i uppgiften att vara
kommunens leverantör av stadsteknik och administrativa tjänster”. Utifrån verksamhetsidén har
förvaltningen också arbetat fram ett antal ledstjärnor.
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2 Omvärldsanalys
Den löpande verksamheten
Servicekontoret kommer att fortsätta föra en bra dialog med kunderna för att kunna anpassa erbjudanden till deras behov. Det är mycket viktigt vid leverans av såväl tekniska som administrativa tjänster.
Servicekontoret strävar efter att vara en professionell aktiv aktör inom alla områden där verksamhet har
bedrivits under senare år. Detta ställer krav på förmågan att driva utvecklingsprocesser för att behålla
och förbättra nivåerna på kvalitet, servicegrad och kostnadseffektivitet inom alla befintliga tekniska och
administrativa områden.
Konjunkturen inom bygg- och anläggningsbranschen i Boråsområdet har varit god under senare år och
den har dessutom stärkts ytterligare under 2018. Enligt våra bedömningar kommer denna konjunktur
att fortsättningsvis vara god ytterligare något/några år framöver i Boråsområdet. Samtidigt kommer tillgängliga marknadsvolymer inom drift och underhåll och övriga uppdragstyper inom de tekniska
områdena troligen inte att minska. Detsamma gäller för de flesta av de administrativa verksamheter där
Servicekontoret levererar tjänster.
En utmaning som vi står inför är lönestruktur och lönenivå inom Servicekontoret. Detta gäller framför
allt för chefer, arbetsledare och vissa specialistfunktioner men även på yrkesarbetarsidan inom framför
allt anläggning, bygg och verkstad. Ett första steg, för att komma tillrätta med lönestrukturen, togs i
löneöversynen 2018 och vi kan konstatera att personalomsättningen har minskat. Ett andra steg
genomförs i löneöversynen 2019 vilket bör medföra en rimligare balans mot de löneerbjudande som
våra konkurrenter erbjuder.
Servicekontorets roll som prisdämpande aktör på den kommunala marknaden bedömer vi även fortsättningsvis som mycket betydelsefull för Borås Stad. Det är önskvärt att kommunen samordnar verksamheter inom beställarsidan så att bästa möjliga lösning för Borås Stads bästa kan uppnås.
Krisberedskap
Vidare vill vi framhålla den strategiska roll som Servicekontorets resurser spelar för Borås Stads beredskapsorganisation (vinter, gata, VA, fastighetsskötsel, IT m.m.) och som kompetent medaktör och
komplement till Räddningstjänsten när extraordinära händelser inträffar.
Vid översynen av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod hösten 2018, föreslogs
att ytterligare en huvudarbetsuppgift som förstärkningsresurs vid samhällsstörningar, extraordinära
händelser och övriga insatser vid kris, kopplat till nämndens arbetsuppgifter, tillförs reglementet för
Borås Stads Servicenämnd 040:7.
Myndigheter, kommuner och landsting är skyldiga att ha förmåga att hantera krissituationer. Det
svenska sättet att hantera kriser utgår från att ansvaret i första hand ligger hos de närmast berörda, det
vill säga den kommun eller de sektorer av samhället som sköter uppgifterna i sitt dagliga arbete. Hänsyn
måste också fortsättningsvis tas så att Servicekontorets uppgift inte äventyras, kring att vara en naturlig
förstärkningsresurs i Borås Stad vid olika extraordinära händelser som t.ex. bränder, stormar, skred,
vattenförsörjningsproblem eller allvarliga olyckor som är svåra att förutsäga. Förmågan att hantera
kriser handlar oftast om att förbereda sig på att hantera det oväntade. Servicekontoret är idag en
fungerande tränad resurs, detta som en konsekvens av ett väl fungerande beställarutförare-koncept.
Borås Stad har fortsatt utvecklingen av krishantering genom inrättandet av enheten CKS (Centrum för
kunskap och säkerhet). Servicekontoret är en viktig del i den processen.

2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1
Servicenämnden har enligt Kommunfullmäktiges beslut budgeterat med ett överskott på 7 mnkr.
Nämnden vill därför uppmärksamma att Servicekontoret kan bli tvingade att öka sina marginaler för att
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nå upp till överskottsmålet som är angivet i budgetramarna. Detta kan påverka nämndens uppgift som
prisdämpande aktör på kommunala marknaden, som därmed inte skulle nå full effekt.

3 Indikatorer och uppdrag
3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall
2017

Målvärde
2018

Senast
kända utfall
2018

Andel närproducerade
livsmedel, %.

Målvärde
2019

Målvärde
2025

20

30

Andel närproducerade livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn
Enligt den kommungemensamma kostenheten är definitionen på närproducerade livsmedel att de
antingen ska vara producerade eller förädlade inom en radie om 15 mil från Borås. Den kommungemensamma kostenheten kommer att, tillsammans med koncerninköp, följa upp denna indikator
eftersom det inte går att få fram uppgiften på förvaltningsnivå.

3.2 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
2017

Målvärde
2018

Senast
kända utfall
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

25,9

50

30,9

50

65

Andel ekologiska
livsmedel, %.

Andel ekologiska livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn
Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel kommer att fortsätta under 2019 inom serveringen på
Pantängen och serveringarna i Stadshuskvarteret. När det gäller serveringen på Pantängen har vi under
2018 tagit hjälp av den centrala kostenheten och deras expertis och det fortsätter vi med under 2019.
Som vi tidigare har konstaterat är det svårt att nå målvärdena för ekologiska livsmedel eftersom
serveringen på Pantängen inte är ett tillagningskök. Mot bakgrund av ovanstående gör Servicenämnden
bedömningen att målvärdet för 2019 därför ska justeras till 40 % för båda enheterna sammantaget.
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Detta är ett realistiskt mål, som innebär att serveringarna i Stadshuset ska uppnå andelen ekologiskt till
50 % och serveringen på Pantängen till 30 %.

3.3 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

Utfall
2017

Målvärde
2018

Senast
kända utfall
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

4,6

4,5

4,6

4,5

4

14,2

7

12,8

10

7

40

60

Andel anställda som nyttjar
Borås Stads
friskvårdsbidrag, %

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Målet för sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utgår från en bedömning som grundar sig på hur sjukfrånvaron förändrats över tid, vilka sjukdomsdiagnoser det är frågan om och konvalescenstiden för dem. Vi
bedömer att en nivå på 4,5 % sjukfrånvaro är realistisk, även om det är svårt att bedöma. Vi kommer
även i fortsättningen att regelbundet undersöka arbetsmiljöfaktorer, för att minska riskerna för ohälsa i
organisationen. Vi kommer också att fortsätta med att arbeta målinriktat med rehabilitering, för att
sjuka medarbetare så snabbt som möjligt ska kunna komma i arbete igen, åtminstone på deltid.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
Vi strävar efter att minska antalet timavlönade och väljer andra anställningsformer när det är möjligt. Vi
kommer även i fortsättningen att behöva använda timavlönad personal vid förstärkningar bland annat
vid
idrottsevenemang och andra punktinsatser, t.ex. vid storstädningar. Vår bedömning inför 2019 är att vi
behöver höja målvärdet till tio årsarbeten. Det grundar vi på hur utfallen varit historiskt. Det finns en
osäkerhet kring behovet, bland annat eftersom storstädningar oftast är förknippade med omlokaliseringar och dessa tror vi kommer att vara färre under 2019 än tidigare.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn
Under 2019 kommer vi att lägga extra fokus på att fler ska utnyttja möjligheten till friskvårdsbidrag.
Detta kommer vi att göra bland annat genom att informera i Servicebladet, på APT och intranätet.

Servicenämnden, Budget 2019:2

6(17)

4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019:1

Budget
2019:2

Förändring

Intäkter

652 561

740 861

710 526

711 526

-1 000

-652 561

-734 961

-710 526

-704 526

-6 000

0

0

0

Kostnader
Buffert

0

Resultat

0

5 900

0

7 000

-7 000

Kommunbidrag

-7 000

-7 000

0

-7 000

7 000

Resultat efter
kommunbidrag

-7 000

-1 100

0

0

0

Ackumulerat resultat

36 018

36 018

36 018

36 018

0

Nettoinvesteringar

27 000

57 250

32 750

24 500

Budget och prognos innehåller förvaltningsinterna poster.

4.2 Nämndens uppgift
Servicenämnden ansvarar för tekniska och administrativa uppdrag, såväl nyanläggning som drift, fastighetsskötsel och lokalvård på kommunala fastigheter, reparationer i fordons- och mekanisk verkstad,
tryckeri- och budtjänster, IT-service, service inom ekonomiredovisning, löneadministration, telefonväxel samt flera andra tjänster av teknisk och administrativ karaktär. Servicekontoret äger och
administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark samt kommunens IT-infrastruktur.

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Servicekontorets tjänster utförs till förvaltningar och bolag inom Borås Stad. Arbetet sker under
företagsliknande former, ofta i konkurrens med näringslivet och helt utan traditionell kommunal
budgettilldelning. Det sätt som de beställande kommunala förvaltningarna och bolagen tillämpar
beställarutförare-konceptet på är helt avgörande för Servicekontorets framtida utveckling och lönsamhet.
En hög servicegrad och kompetens, god lokalkännedom, väl utvecklade instrument för styrning av tider
och ekonomi samt starkt fokus på miljö, kvalitet och flexibla lösningar bidrar till en förbättrad
konkurrenssituation. Servicenämnden arbetar aktivt för att samordna tekniska och administrativa
tjänster för Borås Stads förvaltningar och bolag.
Inom utförarverksamheten används många lokala leverantörer av såväl material som tjänster, vilket är
mycket positivt för det lokala näringslivet.
Viktiga ekonomiska styrinstrument för Servicekontoret
Produktion/planering
•

Aktiv produktionsplanering sker alltid för att så långt som möjligt undvika stillestånd eller
luckor i produktionen. Målet är att undvika stilleståndskostnader på grund av personal som inte
har full sysselsättning.
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•

•

Aktiviteter för att höja produktiviteten sker regelbundet genom:
informationsmöten med egen personal om gällande förutsättningar
aktiva planeringsinsatser inom avtal/projekt
effektiva startmöten inom avtal/projekt i alla verksamhetsgrenar
noggrann uppföljning av avslutade avtal/projekt
Stort fokus ligger alltid på att leveranser sker till överenskommen kvalitetsnivå

Personal
•
•
•
•

Vid större anläggningsuppdrag löses bemanningsbehoven genom allmänna visstidsanställningar/inhyrning ide fall egen personal inte räcker till.
Varje återbesättning av tjänster prövas och i första hand sker lösningar med hjälp av befintlig
personal inom förvaltningen.
Uppkomna vakanser löses i första hand med intern omflyttning.
Restriktivitet vad gäller anställning av säsongsanställda gäller generellt.

Leverantörer
•

Målmedvetna arbetsinsatser gentemot leverantörer för att få lägre priser, säkrare leveranstider
och bättre avtalsvillkor för exempelvis maskinägare, underentreprenörer samt material- och
tjänsteleverantörer.

Marknad/kunder
•
•

Genom breddad verksamhet inom Servicekontorets ordinarie kompetensområden i Borås har
förvaltningen ambitionen att utföra uppdrag åt fler kommunala kunder.
Analysera konkurrenterna och deras situationer/strategier/styrkor/svagheter för att nå ökad
konkurrenskraft.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhetsintegrerad budget handlar om att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet och
metoden har främst använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv, t.ex. hur offentliga resurser fördelas mellan könen och hur denna fördelning möter
kvinnors, mäns, flickor och pojkars behov.
Då Servicekontoret genom sitt arbete inom beställarutförare-konceptet inte fördelar några offentliga
medel och på inget annat sätt bedriver sin verksamhet utifrån könsindelning, är det Servicenämndens
uppfattning att budgeten som sådan därför är könsneutral.

4.4 Verksamhet 2019
Tkr

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Budget
2019:2

Förändring

43 494

43 494

48 272

48 272

0

-43 494

-43 494

-48 272

-48 272

0

0

0

0

0

0

Ledning och gemensamma
funktioner och
Redovisningsservice
Intäkter
Kostnader
Resultat
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Tkr

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Budget
2019:2

Förändring

116 554

116 554

115 326

116 326

1 000

-116 054

-116 054

-115 326

-115 826

-500

500

500

0

500

500

69 863

73 963

80 412

79 461

-951

-69 363

-73 363

-80 412

-78 961

1 451

500

600

0

500

500

317 800

402 000

354 849

355 800

951

-312 300

-397 800

-354 849

-350 300

4 549

5 500

4 200

0

5 500

5 500

104 850

104 850

111 667

111 667

0

-104 350

-104 250

-111 667

-111 167

500

500

600

0

500

500

652 561

740 861

710 526

711 526

1 000

-645 561

-734 961

-710 526

-704 526

6 000

7 000

5 900

0

7 000

7 000

Dataservice
Intäkter
Kostnader
Resultat
Personal- och
Kontorsservice
Intäkter
Kostnader
Resultat
Entreprenad
Intäkter
Kostnader
Resultat
Fordon - Verkstad
Intäkter
Kostnader
Resultat
Totalt
Intäkter
Kostnader
Resultat

Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna, exklusive genomgångstransaktioner avseende fakturering och
kapitalkostnader.

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.4.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1
Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2019. Uppföljning av
resultatkrav och åtgärder kommer att ske vid tertialuppföljningar.

4.4.2 Ledning och gemensamma funktioner och
Redovisningsservice
Redovisningsservice samt personella stödresurser för hela förvaltningen inom ekonomi, IT och teknisk
utveckling är organisatoriskt placerade centralt på förvaltningen direkt under förvaltningschefen.
Stödresurser inom personaladministration, HR, nämndadministration, kvalitet och miljö och kommunikation finns organisatoriskt placerade på avdelningen Personal- och Kontorsservice.
Kostnaderna för dessa stödresurser fördelas ut på avdelningarna. Detsamma gäller för Servicenämndens kostnader samt externa kostnader av övergripande art, t.ex. företagshälsovård.
Servicenämnden, Budget 2019:2
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Redovisningsservice
Organisation/organisationsstruktur/bemanning
Enheten har elva medarbetare. Redovisningsservice är Borås Stads centrala redovisningsfunktion.
Affärer/avtal/kunder/marknad
Redovisningsservice för Borås Stad har tecknat avtal med Ekonomistyrning/Stadsledningskansliet för
år 2019 om att vara stadens centrala redovisningsfunktion. Stadens förvaltningar har ett behov av en väl
fungerande kundorienterad central redovisningsfunktion.
Finansieringen sker genom att ett förvaltningsabonnemang utdebiteras till alla förvaltningar enligt en
överenskommen fördelningsnyckel.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Avtalet med Stadsledningskansliet 2019 innehåller nya uppdrag bl.a. att avdelningen övertar
beslutade/tillkommande arbetsuppgifter enigt utredning om samordnad leverantörsreskontra. Vidare
ska Redovisningsservice genomföra en uppgradering av den administrativa programvaran Agresso.

4.4.3 Dataservice
Organisation/organisationsstruktur/bemanning
Dataservice arbetar med ständiga förbättringar när det gäller att utveckla organisationsstrukturen.
Digitaliseringen i verksamheten, som sker i snabb takt, gör att vi hela tiden måste anpassa och kompetensutveckla vår organisation och personal för att hålla jämna steg med utvecklingen som sker i vår
omvärld.
Under 2018 läggs grunden för en ny styrningsmodell för vår största leverans; IT-arbetsplats. Denna
modell bygger på att våra kunder på ett tydligare sätt prioriterar vilka utvecklingsområden som vi ska
arbeta med i denna leverans. Detta arbete hoppas vi ha på plats fullt ut under 2019. För att leda detta
arbete har vi tillsatt en förvaltningsledare för IT-arbetsplats.
Affärer/avtal/kunder/marknad
Kundfokus har 2018 varit ett fokusområde som Dataservice har arbetat med. Arbetet har gett oss ett
positivt resultat bland våra kunder. Detta arbete kommer att fortsätta för att vi både ska förstå våra
kunder väl och för att kunna hjälpa verksamheterna i deras digitaliseringsresa på ett bra sätt framöver.
Målet är att vi skall prata funktion istället för produkt med våra kunder framöver.
Avdelningen ser inför 2019 en fortsatt stabil marknad där Dataservice fortsätter att utvecklas på ett
positivt sätt. Översyn av alla våra kundavtal kommer att slutföras under 2019.
Vård- och äldreförvaltningen (VÄF) kommer under 2019 att utveckla välfärdstekniktjänster, som
kommer att innebära nya uppdrag från VÄF under de kommande åren. Över huvud taget kommer
välfärdsområdet med fokus på att ökad digitalisering att vara ett växande område de närmaste åren.
Ett fortsatt arbete med att utveckla IT-arkitektur tillsammans med Stadsledningskansliet kommer att
ske under 2019.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Utvecklingstakten har varit hög och behöver så förbli för att kommunen ska nå en trygg och tillförlitlig
infrastruktur som utgör en stabil och modern plattform för kommunens IT-drift. Under 2019 kommer
en ny lagrings- och backuplösning att driftsättas för att säkerställa fortsatt stabil IT drift. Vi kommer
också etablera oss i ett nytt datacenter för att kunna skapa en redundant IT-drift för Borås Stad
framöver.
Vår långsiktiga strategi bygger på följande områden:
2018 – Kundfokus
2019 – Effektiviseringar
Servicenämnden, Budget 2019:2
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2020 – Innovation
Under 2019 kommer avdelningen sätta fokus på effektiviseringar för att våra processer ska bli ännu
effektivare i vår verksamhet där vårt motto är: Vi underlättar vardagen medhjälp av värdeskapande IT - för
Borås Stads bästa.
Under 2018 tog Dataservice över ansvaret för Microsoft-licenser i Borås Stad från Stadsledningskansliet. Detta är ett komplext arbete som kommer att utvecklas under 2019 då regelverket
kontinuerligt förändras.

4.4.4 Personal- och Kontorsservice
Organisation/organisationsstruktur/bemanning
Vi bedömer att organisationen och bemanningen ska vara stabil under 2019 även om vi förväntar oss
en ökad personalomsättning. Det innebär att belastningen på vissa medarbetare kommer att öka; både
genom att det oftast inte är en ny medarbetare på plats när den tidigare slutar och genom att
introduktionen av nya medarbetare också kräver resurser personellt.
Affärer/avtal/kunder/marknad
Vi kommer att fortsätta att tillsammans med våra beställare arbeta med de avtal vi har för tjänster vi
utför, både när det gäller innehåll och uppföljningar och att hitta modeller där också användarna kan
komma med synpunkter. Vi ser att inflödet av uppdrag ligger på en stabil nivå.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Avdelningen arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling. Under 2019 kommer vi att fortsätta
undersöka möjligheter till olika typer av IT-stöd och på Löneservice kommer vi att införa ärendehanteringssystemet VisionFlow. Det innebär att vi kommer att få bättre förutsättningar att hjälpa våra
användare (främst chefer i Borås Stad) som kontaktar Lönesupporten 7035. Vi kommer också att få
bättre statistikunderlag för att följa upp verksamheten ur olika perspektiv. Arbetet med att införa ett
webb-verktyg för Löne- och PA-systemet kommer att fortsätta även under 2019.
Inom telefonservice och växel står vi inför stora teknikförändringar under 2019. Växelplattformen
behöver uppgraderas med modernare teknik för att Borås Stad ska kunna möta kundernas krav på ett
bättre sätt. Det kommer vi att föra dialog med vår beställare om. Vi ser fram emot att frågan om någon
typ av ”kontaktcenterlösning” diskuteras, eftersom vår uppfattning är att det skulle få en stor betydelse
för hur medborgare får kontakt med de olika verksamheterna i staden. I rapporten ”Kommunens
kvalitet i korthet 2017”, där bland annat kommuners tillgänglighet via telefoni undersöktes, konstateras
att ”Kommuner med kontaktcenter/kundtjänst har oftare en högre tillgänglighet”.
Cafeteriorna och Lokalvården fortsätter 2019 att fokusera på kvalitet och miljö samt att minska
kemikalieanvändningen ytterligare.

4.4.5 Entreprenad
Organisation/organisationsstruktur/bemanning
De organisatoriska förändringar som genomförts under 2017, då tre arbetschefsområden utökats till
fyra, har frigjort mer tid för arbetschefer att arbeta proaktivt med sina arbetsledare och deras
medarbetare. Förändringen märks tydligt i avdelningens utveckling och uppföljning. Under 2019
kommer avdelningen fortsätta detta proaktiva arbete genom att förstärka organisationen med teamledare inom fastighetsskötseln.
Vi ser en fortsatt efterfrågan av de tjänster vi tillhandahåller inom våra olika yrkesgrupper, vilket är
mycket positivt då det innebär ett fortsatt behov av att utveckla vårt arbete med rekrytera, bibehålla och
Servicenämnden, Budget 2019:2
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utveckla våra medarbetare. Vårt arbete med att inom förvaltningen omfördela befintliga personalresurser, är ett sätt att utveckla och bibehålla vår personal. Vi kommer att arbeta med en fortsatt flexibel
organisationsstruktur inom avdelningen. Behovet av att rekrytera internt och externt för att återbesätta
olika yrkeskategorier måste kunna ske både snabbt och effektivt. Kartläggning av personer inom och
utanför vår organisation kommer att fortgå för att på det viset vara förberedda på en snabb rekryteringsprocess. Vi måste också arbeta med olika former av tidsbegränsat anställda för att fylla vårt
rekryteringsbehov på lång och kort sikt.
Affärer/avtal/kunder/marknad
Avdelningen ser inför 2019 en fortsatt stabil marknad där avdelningens verksamhetsområden fortsätter
att utvecklas på ett positivt sätt.
Våra uppdrag från Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF),
Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) och Tekniska förvaltningen (TEK) hålls på en stabil nivå.
Avdelningen har under 2017-2018 varit Tekniska förvaltningens driftsentreprenör av belysningsunderhåll/trafikskador. Vår förhoppning är att denna väl fungerande organisation förlängs att även
gälla under 2019-2020, för att sedan ingå som en naturlig del i det driftsavtal som idag finns mellan
Tekniska förvaltningens Gatuavdelning och Servicekontorets Entreprenadavdelning. Detta vore mycket
positivt för koncernen Borås Stad då verksamheten ger synergieffekter med samordning av asfaltering
och renovering av gångbanor. Vidare bör verksamheten ses som den typ av uppdrag som är viktiga för
koncernen Borås Stad att utföra i egen regi, för att vid extra ordinära händelser ha möjlighet att arbeta
aktivt med elförsörjning vid olika kommunala boenden och verksamheter.
Genom ett avtal med Borås Elnät AB angående förläggning av 130 KW kabel mellan Kyllared i
Brämhult och till Sobackenområdet, sker ett viktigt tillskott i vår uppdragsvolym under merparten av
2019.
LFF fortsätter 2019 med sin utbyggnad av förskolor, skolor och LSS-boenden. Utbyggnaden innebär
ytterligare uppdrag från LFF som på motsvarande sätt har skett under de senaste åren. Dessa
nybyggnationer påverkar ett flertal av verksamheterna inom avdelningen.
De pågående arbetena med fiberutbyggnad som pågått under ett flertal år och som inneburit stora
volymer av återställningar, fortsätter även under 2019. Under slutet av 2019 kommer de successivt att
trappas ner. Återställningsarbetena genererar sysselsättning för ca 25-30 medarbetare under säsong.
På uppdrag av FOF har vi under 2018 påbörjat ombyggnaden av Bodaområdet med ny isbana, naturgräsfotbollsplan och allaktivitetsyta. Arbete med att ytterligare förädla ytor och verksamheter inom
området kommer att fortsätta under 2019.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Avdelningen fortsätter sitt långsiktiga samarbete med LFF, TEK, BEMAB och FOF inom drift och
underhåll av fastigheter, idrottsanläggningar, park och gata samt vatten och avlopp.
Vårt avtal med LFF inom yttre markskötsel på de kommunala fastigheterna i Borås centralort fortsätter
under 2019, vilket innebär en fortsatt samordning mellan de kommunala, gemensamma ytorna vad det
gäller vinterväghållning, renhållning och grönyteskötsel.
Avdelningen ser inför 2019 en fortsatt möjlighet att tillsammans med beställande nämnder och bolag
ytterligare utveckla beställarutförare-konceptet, med ambitionen att tillvarata alla parters kunskap,
behov och samordningsfördelar inom avdelningens verksamhetsområden.
Vi ser mycket positivt på det beslut i Kommunfullmäktige som gav Kommunstyrelsen i uppdrag att se
över det koncernövergripande arbetssättet för nämndens entreprenadverksamhet. Detta är något som
Servicenämnden strävat efter och efterfrågat under många år.
Avdelningen har under de senaste åren arbetat med att få en flexiblare maskinpark. Det innebär
exempelvis att ytterligare en Heatweed med fordon införskaffats för att tillmötesgå beställarnas krav på
ekologisk ogräsbekämpning. Arbetet med att utveckla maskinparken kommer att fortsätta även under
2019.
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Inom idrottsenheten och arbetschefsområde 3 pågår ett innovationsarbete tillsammans med utvecklare
hos tillverkarna av Heatweed-utrustning. Det handlar om att med olika tillbehör få möjligheten att
utföra tak och fasadtvätt på kommunala fastigheter, men även att tvätta de solcellsanläggningar som
koncernen Borås monterar på sina olika fastigheter. Avdelningen fortsätter sitt arbete med att fokusera
på behovet av breddutbildad personal. Med breddutbildning menas att avdelningen utbildar fler
personer än vad som normalt behövs för att klara det dagliga behovet av utförda arbetsuppgifter åt
Borås Stads förvaltningar och bolag. Som exempel på breddutbildning kan nämnas motorsågskörkort,
lastmaskinskort och utbildning för att arbeta på hög höjd. Målet är att stå väl förberedda inför
eventuella kriser och extraordinära händelser.
Vi har under 2018 samverkat med CKS genom att en av våra medarbetare arbetat för denna avdelning
på 20 % av sin arbetstid. Samarbetet kommer eventuellt att fortgå även under 2019. Avdelningen ser
det som mycket positivt av vi inom koncernen Borås använder varandras olika kompetenser till gagn
för Borås Stads bästa.

4.4.6 Fordon - Verkstad
Organisation/organisationsstruktur/bemanning
Avdelningen har 34 medarbetare och består av delarna fordonsenhet, fordonsverkstad, mekanisk
verkstad och förråd.
Affärer/avtal/kunder/marknad
Fordonsenheten administrerar för närvarande via olika former av avtal 825 fordons- och maskinenheter
inom kommunen och dess bolag. Av dessa är 758 finansierade genom leasingavtal, vilket ger bra
möjligheter att successivt förnya fordonsparkens tekniska samt säkerhets-, komfort- och miljömässiga
standard.
Borås Stads krav på miljöanpassade fordon gör det nödvändigt med fortsatta investeringar för att byta
ut äldre fordon och maskiner.
Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med Stadsledningskansliets upphandlingsenhet.
Verkstaden samarbetar med sina kunder inom Borås Stad genom kundmöten, innehållande bland annat
information om vår verksamhet samt avstämning av pågående projekt med respektive kund. Kunderna
är då främst Borås Elnät AB, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, Borås Energi och Miljö AB
samt AB Bostäder i Borås.
Fordonsverkstaden har en komplett däckverkstad för personfordon och lätta lastbilar inklusive däckhotell. Där utförs också all montering och kalibrering av alla alkolås i Borås Stads fordon och även
installation av GPS i alla Servicekontorets fordon.
Mekaniska verkstaden är inriktad på tillverkning, reparationer och underhåll av allehanda kommunaltekniska installationer. Det kan vara ramper, stålkonstruktioner, räcken, trappor, staket, grindar och
annat byggnadssmide.
Mekaniska verkstaden är certifierade för EN 1090-1. Det innebär att vi kan svetsa bärande stålkonstruktioner och kvalitetssäkra samt CE-märka våra produkter.
Underhåll av Borås Stads skulpturpark sker på uppdrag av Kulturförvaltningen.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Då Servicenämnden arbetar mot kommunens antagna miljömål läggs stort fokus på de olika
bränsleslagen. Övergången från vanliga fordonsbränslen diesel/bensin till fossilfritt drivmedel på
befintlig fordonspark ökar snabbt.
Fordonsenheten kommer vid avrop av fordon åt beställande förvaltningar och bolag rekommendera
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elfordon enligt Kommunfullmäktiges beslut. Enheten arbetar löpande med att försöka få ner skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad.
Fordonsverkstaden kommer att fortsätta utveckla däckbokning på självbetjäningsportal via intranätet.

5 Verksamhetsmått
5.1 Övergripande Servicekontoret
5.1.1 Försäljning
5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Extern fakturering, tkr

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

-

25 000

20 000

5.2 Dataservice
5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Lösningsgrad i första
kontakten, %

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

-

82

85

5.3 Personal- och Kontorsservice
5.3.1 Lönesupport
5.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Andel besvarade
samtal, %. Lönesupport
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Budget 2018

Budget 2019

-

85

85
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5.4 Entreprenad
5.4.1 Anbud
5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Erhållna anbud, tkr

-

86 000

97 000

5.5 Fordon - Verkstad
5.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

-

450

550

Antal anmälda skador
på fordon

Antal anmälningar på skador har delvis ökat på grund av att man ute på förvaltningarna har blivit bättre
på att anmäla skador samt att fordonsparken ökar.
Problemet kvarstår dock att det är mycket skador och Servicekontorets fordonsenhet fortsätter arbetet
att på olika sätt förebygga och minska dessa.

6 Investeringar
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

15 000

38 000

38 000

Samordning utskriftsenheter

4 000

4 000

4 000

Datacenter/kommunikationsutrustning

3 000

3 000

3 000

Pantängen

10 750

0

0

Summa

32 750

45 000

45 000

Projekt
Maskiner och fordon

Total
utgift

Prognos
tom 2018

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19--12-20, erhåller Servicenämnden 15 000 tkr för
maskiner och fordon, ett s.k. förslagsanslag. Anslaget för ombyggnation av Pantängen fastställs till
10 750 tkr. Övriga investeringsanslag fastställs enligt budget 2019:1.
Beräkning av investeringsbudget 2019:1
Investeringsbudgeten för året beräknas till 57,250 mnkr. Med tanke på investeringarnas olika
användningsområden föreslår Servicenämnden att beslut om investeringsanslag tas för vart och ett av
investeringsområdena.
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Fordon och maskiner
Investeringar i fordon och maskiner beräknas uppgå till 38,0 mnkr varav investeringar för Borås Energi
och Miljö AB:s räkning beräknas till 22,0 mnkr. För Tekniska förvaltningens räkning beräknas 2,5
mnkr. För Utbildningsförvaltningens räkning beräknas 3 mnkr. Servicekontorets egna investeringar
omfattar 10,5 mnkr.
Kopieringsapparater och utskriftsenheter
Investeringar i kopieringsapparater och utskriftsenheter beräknas uppgå till 4 mnkr. Efterfrågan på
utskriftsenheter har ökat de senaste åren.
Datacenter/Kommunikationsutrustning
Den centrala tekniska infrastrukturen består av servrar och kommunikationsutrustning.
Kommunikationsutrustning och vissa servrar har en livslängd på fem år. Investeringsbudgeten beräknas
till 3 mnkr.
Investering i fastighet Pantängen
De här investeringarna är nödvändiga både ur arbetsmiljö- och verksamhetssynpunkt. De ligger utanför
eventuell ombyggnad/tillbyggnad av anläggningen på Pantängen med utökad kontorsyta för en flytt av
Dataservice.

Sammanställning över investeringar
Investeringar i fordon och
maskiner

Byte
av *

Borås Energi och Miljö AB

Årsmodell

Typ av objekt

Utgift,
tkr

1 -2 st kranbilar

8 000

2 st lastväxlare

3 600

4 st baktömmare

10 400

Summa investeringar i fordon och
maskiner, BEMAB

22 000

Lokalförsörjningsförvaltningen

0

Tekniska förvaltningen

1 st Skotare

Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen

2 500
0

Utbildningsförvaltningen,
Viskastrandsgymnasiet

Lastbil och anläggningsfordon

3 000

Arbetslivsförvaltningen,
Återbruk

0

Borås Elnät AB

0
Summa investeringar i fordon och
maskiner, övriga kommunala
förvaltningar och bolag

5 500

64205

1 st Boggie/tandem lastbil

2 900

64294

1 st Större servicebil

2 200

Redskapsbärare

2 200

4 st traktorer

2 000

Diverse entreprenadutrustning

1 200

Servicekontoret

10 500
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Summa investeringar i fordon
och maskiner, Borås Stad

38 000

Investeringar i
kopiatorer/utskriftsenheter

Utgift,
tkr

Servicekontoret, Personal- och
Kontorsservice

4 000

Summa investeringar i
kopiatorer/utskriftsenheter,
Borås Stad

4 000

Investeringar i datacenter/
kommunikationsutrustning

Utgift,
tkr

Servicekontoret, Dataservice

3 000

Summa investeringar i
datacenter/kommunikationsutr
ustning, Borås Stad

3 000

Investeringar i fastighet
Pantängen

Utgift,
tkr

Ombyggnation av P5

2 500

Ombyggnation av
omklädningsrum för damer

3 500

Ombyggnation av mekanisk
verkstad

3 500

Ombyggnation av P9

2 750

Summa investeringar i
fastighet Pantängen

12 250

Summa Investeringsbudget

57 250
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Datum

Instans

2019-01-17

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00137 1.3.1.4

Attesträtt för ekonomiska transaktioner 2019
Servicenämndens beslut
Servicenämnden utser beslutsattestanter från och med 2019-01-01 enligt
följande:
Beslutsattestanter
upp till och med 50 000 kronor: ansvarig för ansvarskod
upp till och med 150 000 kronor: arbetsledare med ansvarskod och teknisk
utvecklingsledare
upp till och med 300 000 kronor: arbetschef med ansvarskod
upp till och med 500 000 kronor: avdelningschef
upp till och med 1 500 000 kronor: förvaltningschef
över 1 500 000 kronor: ordförande.
Fakturor över 4 mnkr anmäls till nämnden.
Samtliga belopp avser exklusive mervärdesskatt
Förvaltningschefen bemyndigas att besluta om förändringar i förteckning över
beslutsattestanter upp till och med 500 000 kronor.
Ordförande, förvaltningschef, avdelningschef och ekonomer inom affärsstöd
bemyndigas att beslutsattestera bokföringsorder avseende interna transaktioner
inom Servicenämndens ansvarsområde.
Förvaltningschef och avdelningschef bemyndigas att utse valbara ersättare för
attestanter.
Förvaltningschef, avdelningschef och ekonomer inom affärsstöd bemyndigas
att attestera begäran om utbetalning från Stadskassan inom Servicenämndens
område.
Förvaltningschefen ansvarar för att aktuella förteckningar och
namnteckningsprov finns upprättat för dem med attesträtt från 1 kr och uppåt.
Behörighetsattestanter:
Samtliga med beslutsattesträtt äger rätt att behörighetsattestera.
Periodiska fakturor
Fakturan blir godkänd för betalning vid beställning, om beloppet ej överskrider
det angivna värdet i ekonomisystemets periodiska register. Registrets
beloppsgränser följer av nämnden fastställda attestnivåer och attesträtt.

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Felrättningsgrupp
Systemadministratör för ekonomisystemets leverantörsreskontra bemyndigas
attesträtt på obegränsat belopp på ansvar 147090 ”Felrättningsgrupp”. Ansvaret
används i ekonomisystemet för borttagning, genom reversering eller kvittning,
av felaktiga leverantörsfakturor som ej ska skickas för betalning.
Avräkningskonto KomMa konto 2847
Konto 2847 används för avräkning mellan försystemet KomMa
(material/administrativt system) och ekonomisystemet Agresso. Konto 2847 i
kombination med avräkningsansvar, är avsett som ett mellanled innan
huvudboken. Vid bokföring av kostnader debiteras avräkningskontot och
avrapporteras i KomMa. När kontot krediteras i samband med integration från
KomMa, bokförs kostnaden i Borås Stads huvudbok.
Leverantörsfakturorna ska före bokföring attesteras av arbetsledare, arbetschef
eller avdelningschef enligt fastställda attestbeloppsgränser samt administratören
inom respektive avdelning.
Överlåtna ansvar från Kommunstyrelsen
Utdrag från KS beslut 2018-12-17angående attestregler för 2019:
Kommunstyrelsen överlåter attesträtt till Servicenämnden avseende ansvar
033142 Momsredovisning, 033162 Löneredovisning, 095200 Busskort till
anställda samt 095300 Förmånscyklar.
Servicenämnden bemyndigar attesträtt enligt nämndens nivåer för beslutsattest
till redovisningschef Keijo Tossavainen avseende ansvar
033142 momsredovisning och till lönechef Anki Bohman avseende ansvar
095200 busskort till anställda och 095300 förmånscyklar.
Avdelningschef Carina Andersson och lönechef Anki Bohman på avdelning
Personal- och Kontorsservice bemyndigas att attestera utbetalningshandlingar
på obegränsat belopp, i samband med den centrala löneadministrationen för
Borås Stad, ansvar 033162.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Servicekontoret har upprättat ett förslag till attesträtt för ekonomiska
transaktioner enligt följande:
Beslutsattestanter
upp till och med 50 000 kronor: ansvarig för ansvarskod
upp till och med 150 000 kronor: arbetsledare med ansvarskod och teknisk
utvecklingsledare
upp till och med 300 000 kronor: arbetschef med ansvarskod
upp till och med 500 000 kronor: avdelningschef
upp till och med 1 500 000 kronor: förvaltningschef
över 1 500 000 kronor: ordförande.
Fakturor över 4 mnkr anmäls till nämnden.
Samtliga belopp avser exklusive mervärdesskatt
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Förvaltningschefen bemyndigas att besluta om förändringar i förteckning över
beslutsattestanter upp till och med 500 000 kronor.
Ordförande, förvaltningschef, avdelningschef och ekonomer inom affärsstöd
bemyndigas att beslutsattestera bokföringsorder avseende interna transaktioner
inom Servicenämndens ansvarsområde.
Förvaltningschef och avdelningschef bemyndigas att utse valbara ersättare för
attestanter.
Förvaltningschef, avdelningschef och ekonomer inom affärsstöd bemyndigas
att attestera begäran om utbetalning från Stadskassan inom Servicenämndens
område.
Förvaltningschefen ansvarar för att aktuella förteckningar och
namnteckningsprov finns upprättat för dem med attesträtt från 1 kr och uppåt.
Behörighetsattestanter:
Samtliga med beslutsattesträtt äger rätt att behörighetsattestera.
Periodiska fakturor
Fakturan blir godkänd för betalning vid beställning, om beloppet ej överskrider
det angivna värdet i ekonomisystemets periodiska register. Registrets
beloppsgränser följer av nämnden fastställda attestnivåer och attesträtt.

Felrättningsgrupp
Systemadministratör för ekonomisystemets leverantörsreskontra bemyndigas
attesträtt på obegränsat belopp på ansvar 147090 ”Felrättningsgrupp”. Ansvaret
används i ekonomisystemet för borttagning, genom reversering eller kvittning,
av felaktiga leverantörsfakturor som ej ska skickas för betalning.
Avräkningskonto KomMa konto 2847
Konto 2847 används för avräkning mellan försystemet KomMa
(material/administrativt system) och ekonomisystemet Agresso. Konto 2847 i
kombination med avräkningsansvar, är avsett som ett mellanled innan
huvudboken. Vid bokföring av kostnader debiteras avräkningskontot och
avrapporteras i KomMa. När kontot krediteras i samband med integration från
KomMa, bokförs kostnaden i Borås Stads huvudbok.
Leverantörsfakturorna ska före bokföring attesteras av arbetsledare, arbetschef
eller avdelningschef enligt fastställda attestbeloppsgränser samt administratören
inom respektive avdelning.
Överlåtna ansvar från Kommunstyrelsen
Utdrag från KS beslut 2018-12-17angående attestregler för 2019:
Kommunstyrelsen överlåter attesträtt till Servicenämnden avseende ansvar
033142 Momsredovisning, 033162 Löneredovisning, 095200 Busskort till
anställda samt 095300 Förmånscyklar.
Servicenämnden bemyndigar attesträtt enligt nämndens nivåer för beslutsattest
till redovisningschef Keijo Tossavainen avseende ansvar
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033142 momsredovisning och till lönechef Anki Bohman avseende ansvar
095200 busskort till anställda och 095300 förmånscyklar.
Avdelningschef Carina Andersson och lönechef Anki Bohman på avdelning
Personal- och Kontorsservice bemyndigas att attestera utbetalningshandlingar
på obegränsat belopp, i samband med den centrala löneadministrationen för
Borås Stad, ansvar 033162.

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Dnr SN 2018-00137 1.3.1.4

Attesträtt för ekonomiska transaktioner 2019
Förslag
Servicenämnden utser attestanter från och med 2019-01-01 enligt följande:
Beslutsattestanter
upp till och med 50 000 kronor: ansvarig för ansvarskod
upp till och med 150 000 kronor: arbetsledare med ansvarskod och teknisk utvecklingsledare
upp till och med 300 000 kronor: arbetschef med ansvarskod
upp till och med 500 000 kronor: avdelningschef
upp till och med 1 500 000 kronor: förvaltningschef
över 1 500 000 kronor: ordförande.
Fakturor över 4 mnkr anmäls till nämnden.
Samtliga belopp avser exklusive mervärdesskatt
Förvaltningschefen bemyndigas att besluta om förändringar i förteckning över beslutsattestanter
upp till och med 500 000 kronor.
Ordförande, förvaltningschef, avdelningschef och ekonomer inom affärsstöd bemyndigas att
beslutsattestera bokföringsorder avseende interna transaktioner inom Servicenämndens
ansvarsområde.
Förvaltningschef och avdelningschef bemyndigas att utse valbara ersättare för attestanter.
Förvaltningschef, avdelningschef och ekonomer inom affärsstöd bemyndigas att attestera begäran
om utbetalning från Stadskassan inom Servicenämndens område.
Förvaltningschefen ansvarar för att aktuella förteckningar och namnteckningsprov finns
upprättat för dem med attesträtt från 1 kr och uppåt.
Behörighetsattestanter:
Samtliga med beslutsattesträtt äger rätt att behörighetsattestera.
Periodiska fakturor
Fakturan blir godkänd för betalning vid beställning, om beloppet ej överskrider det angivna
värdet i ekonomisystemets periodiska register. Registrets beloppsgränser följer av nämnden
fastställda attestnivåer och attesträtt.
Felrättningsgrupp
Systemadministratör för ekonomisystemets leverantörsreskontra bemyndigas attesträtt på
obegränsat belopp på ansvar 147090 ”Felrättningsgrupp”. Ansvaret används i ekonomisystemet
för borttagning, genom reversering eller kvittning, av felaktiga leverantörsfakturor som ej ska
skickas för betalning.

Dnr SN 2018-00137 1.3.1.4

Avräkningskonto KomMa konto 2847
Konto 2847 används för avräkning mellan försystemet KomMa (material/administrativt system)
och ekonomisystemet Agresso. Konto 2847 i kombination med avräkningsansvar, är avsett som
ett mellanled innan huvudboken. Vid bokföring av kostnader debiteras avräkningskontot och
avrapporteras i KomMa. När kontot krediteras i samband med integration från KomMa, bokförs
kostnaden i Borås Stads huvudbok.
Leverantörsfakturorna ska före bokföring attesteras av arbetsledare, arbetschef eller
avdelningschef enligt fastställda attestbeloppsgränser samt administratören inom respektive
avdelning.
Överlåtna ansvar från Kommunstyrelsen
Utdrag från KS beslut 2018-12-17angående attestregler för 2019:
Kommunstyrelsen överlåter attesträtt till Servicenämnden avseende ansvar
033142 Momsredovisning, 033162 Löneredovisning, 095200 Busskort till anställda samt
095300 Förmånscyklar.
Servicenämnden bemyndigar attesträtt enligt nämndens nivåer för beslutsattest till
redovisningschef Keijo Tossavainen avseende ansvar 033142 momsredovisning och till lönechef
Anki Bohman avseende ansvar 095200 busskort till anställda och 095300 förmånscyklar.
Avdelningschef Carina Andersson och lönechef Anki Bohman på avdelning Personal- och
Kontorsservice bemyndigas att attestera utbetalningshandlingar på obegränsat belopp, i samband
med den centrala löneadministrationen för Borås Stad, ansvar 033162.
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Datum

Instans

2019-01-11

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00158 1.1.3.1

Bemyndigande underteckna Servicenämndens
handlingar
Servicenämndens beslut
Servicenämnden ger i uppdrag åt ordföranden och vid förfall för honom/henne
åt vice ordföranden att, på nämndens vägnar med kontrasignation av
förvaltningschefen eller för tillfället utsedd ställföreträdare för
förvaltningschefen eller nämndens sekreterare underteckna handlingar som
erfordrar nämndens underskrift.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Förslag är upprättat om bemyndigande att underteckna Servicenämndens
handlingar. Servicenämnden ger i uppdrag åt ordföranden och vid förfall för
honom/henne åt vice ordföranden att, på nämndens vägnar med
kontrasignation av förvaltningschef eller för tillfället utsedd ställföreträdare för
förvaltningschefen eller nämndens sekreterare underteckna alla handlingar som
erfordrar nämndens underskrift.

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-01-11

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00159 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

Kvittering av försändelse m.m.
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att Förvaltningschefen eller för tillfället utsedd
ställföreträdare för förvaltningschefen eller av honom/henne för denna uppgift
särskilt utsedd befattningshavare, eller ordföranden, ges i uppdrag att kvittera
till Servicenämnden och Servicekontoret inkommande assurerade eller andra
liknande försändelser.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Servicenämnden föreslås att förvaltningschef eller för tillfället utsedd
ställföreträdare för förvaltningschefen eller av honom/henne för denna uppgift
utsedd befattningshavare, eller ordföranden, ges i uppdrag att kvittera till
Servicenämnden och Servicekontoret inkommande rekommenderade,
assurerade eller andra liknande försändelser.

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-01-11

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00160 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

Delegationsordning Servicenämnden
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna förslag på Delegationsordning.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Med stöd av reglemente för Borås Stads Servicenämnd lämnar nämnden rätt
för förtroendemän och tjänstemän att fatta beslut i de grupper av ärenden och i
den omfattning som anges i delegationsordningen. Förslag på
Delegationsordning för Servicenämnden har upprättats.

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

Dnr 2018-00160/SN0178-002

DELEGATIONSORDNING FÖR
SERVICENÄMNDEN

Delegationsordningen är antagen på Servicenämndens sammanträde 2019-01-24
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1. ANVISNINGAR DELEGATIONSORDNING
Med stöd av reglemente för Borås Stads Servicenämnd lämnar nämnden rätt för förtroendemän och
tjänstemän att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning som anges i denna
delegationsordning.
I delegationsordningen anges i vilken/vilka beslutsnivåer som kan fatta beslut i en viss grupp ärenden.
När ansvarig arbetsgivarrepresentant inte går att nå utses ersättaren utifrån fastställd delegeringslista. Se
dokument Rut-3182-SK i Service kontorets kvalitetssystem. Dokumentnamn: Delegationsordning med
vikarieinträde chef -, arbetsgivarrepresentanter Rut-2234-SK.
När ordföranden är delegat inträder vid förfall 1:e vice ordföranden som ersättare. När ordföranden och
1:e vice ordföranden tillsammans är delegat inträder vid förfall av Servicenämnden utsedda ersättare
”varvid dock vid beslut en av de båda ordinarie delegaterna skall vara närvarande”
Ställföreträdande för förtroendeman och tjänsteman har samma beslutsrätt som den ordinarie
förtroendemannen eller tjänstemannen skulle haft
I delegationernas anvisningskolumn anges beslutsrättens omfattning eller begränsningar. I denna kolumn
kan även förekomma vissa förutsättningar för utövande av beslutsrätten. Gemensamt för alla
beslutsfattare gäller att delegation endast kan omfatta det egna ansvarsområdet (såväl ekonomi som
personal). Samtliga delegationer gäller under förutsättning att utfärdade författningsbestämmelser, MBL,
avtal och övriga riktlinjer i verksamheten följs.
Frågor av principiell, prejudicerande eller av särskilt viktig natur underställs Servicenämnden.
Delegerad beslutsrätt får utnyttjas endast inom ramen för fastställd budget.
Delegationsbeslut innebär ett beslutsfattande på Servicenämndens vägnar. Därför måste besluten anmälas
vid Servicenämndens nästkommande sammanträde på det sätt som anges i delegationsordningen och
anteckning om det göras i protokollet om inget annat anges.
Ärenden som kan hänföras till förvaltnings- och verkställighetsärenden skall inte anmälas till
Servicenämnden.
Angivna beloppsgränser och antal prisbasbelopp avser värde exklusive ev. mervärdesskatt.
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls till
nämnden

2. PERSONALÄRENDEN
Samtliga personalärenden ska handläggas i samråd med personalsekreterare

2.1 Anställning mm
Besluta om ny tjänst
Besluta om återbesättning av vakant tjänst
Besluta om anställning av:
- Avdelningschef
- Arbetschef
- Arbetsledare och övriga medarbetare
Besluta om avstängning från tjänst samt
skriftlig varning

Servicenämndens presidium
Avdelningschef

Förteckning
Förteckning

Förvaltningschef
Avdelningschef
Avdelningschef
Avdelningschef

Förteckning
Förteckning
-

2.2 Lagen om anställningsskydd, LAS
Uppsägning från arbetsgivarens sida
Bereda annat arbete
Besked/varsel
Avsked
Återanställning vid företrädesrätt
Underrätta arbetstagare som fått pension
eller sjukbidrag

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Avdelningschef eller personalsekreterare

Förteckning
Förteckning
Förteckning
-

Ordförande
Förvaltningschef
Avdelningschef
Avdelningschef eller arbetschef

-

Bevilja ledighet med lön för enskild
angelägenhet, efterbehandlingar m.m.

Avdelningschef

-

Bevilja ledighet med lön för värnpliktstjänstgöring och studier

Avdelningschef

-

Bevilja ledighet för fackligt arbete, med
eller utan lön

Personalsekreterare eller avdelningschef för Personal- och Kontorsservice

-

2.3 Ledighet m.m.
Bevilja semester för:
- Förvaltningschef
- Avdelningschef
- Arbetschef
- Arbetsledare och övriga medarbetare
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls till
nämnden

2.4 Särskilda ersättningar
Beordra övertid, fyllnadstjänstgöring,
beredskap och bevilja kompensationsledighet för:
- Avdelningschef
Förvaltningschef
- Arbetschef
Avdelningschef
- Arbetsledare och övriga medarbetare
Avdelningschef eller arbetschef
Beordra övertid och fyllnadstjänstgöring i
samband med arbete vid beredskapsåtagande för:
- Arbetsledare och övriga medarbetare
Arbetschef för beredskapsåtaganden
inom beredskapsorganisationen
- Övrig personal inom beredskaps
Beredskapsledaren
organisationen

-

-

2.5 Deltagande i kurser
Besluta om deltagande i kurser, konferenser
och studieresor inom EU respektive Norden för:
- Ordförande
Förste vice ordföranden
- Övriga förtroendevalda
Ordföranden
- Förvaltningschef
Ordförande
- Avdelningschefer, högst 5 dagar
Förvaltningschef
- Avdelningschefer, mer än 5 dagar
Ordföranden
- Övriga anställda, högst 5 dagar
Avdelningschef
- Övriga anställda, mer än 5 dagar
Förvaltningschef
Besluta om deltagande i kurser, konferenser Presidiet
och studieresor utanför EU respektive
Norden

-

2.6 MBL
Förhandla och informera enligt § 11, § 12
och § 38
Central förhandling enligt § 14, § 38

Avdelningschef
Förvaltningschef

2.7 Rehabilitering
Ansvara för/ta initiativ till att en
rehabiliteringsutredning kommer till stånd

Avdelningschef eller arbetschef eller
arbetsledare (närmaste chef)
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Beslutsfattare
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3 ARBETSMILJÖANSVAR
Arbetsmiljöansvar inom Servicenämndens
verksamhetsområde i enlighet med
arbetsmiljölagen

Förvaltningschef med rätt till
fördelning av arbetsmiljöuppgifter

4 INKÖP/UPPHANDLINGAR
Upphandling av tjänster, material och varor Ordföranden
för över 500 prisbasbelopp/tillfälle

-

Upphandling av tjänster, material och varor Förvaltningschef
för högst 500 prisbasbelopp/tillfälle

-

Upphandling av tjänster, material och varor Avdelningschef
för högst 300 prisbasbelopp/tillfälle

-

Upphandling av tjänster, material och varor Arbetschef
för högst 50 prisbasbelopp/tillfälle

-

Upphandling av tjänster, material och varor Arbetsledare
för högst 50 prisbasbelopp/tillfälle

-

Upphandling av tjänster, material och varor Ansvarig för ansvarskod
för högst 3 prisbasbelopp/tillfälle

-

5 FÖRSÄLJNING AV INVENTARIER OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Försäljning av inventarier och anläggningstillgångar till ett värde av högst 30 prisbelopp/tillfälle

Avdelningschef

Förteckning
(över 10 PBB)

6 TECKNANDE AV ANBUD/AVTAL/OMBUD/FIRMATECKNARE
Tecknande av anbud/avtal/ombud/firmatecknare avseende:

6.1 Över 1000 PBB
- Försäljning av tjänster, material och
över ett värde av 1000 prisbelopp

Ordföranden och förste vice ordförande Förteckning
(över 1000 PBB)

Sida 5

Ärende

Beslutsfattare

Anmäls till
nämnden

Förvaltningschef

Förteckning
(över 500 PBB)

Avdelningschef

Förteckning
(över 30 PBB)

Arbetschef, Arbetsled. och
Fordonshandläggare

Förteckning
(över 15 PBB)

Bevilja ersättning för skadestånd
hänförliga till Servicenämndens
verksamhetsområde, intill 5 prisbasbelopp

Förvaltningschef, avdelningschef
eller Stadsledningskansliets stadsjurist

Förteckning
årsvis

Besluta om avslag på anspråk om
skadeståndsersättning

Förvaltningschef, avdelningschef
eller Stadsledningskansliets stadsjurist

-

6.2 Upptill 1000 PBB
- Försäljning av tjänster, material och
upptill ett värde av 1000 prisbelopp

6.3 Upptill 500 PBB
- Försäljning av tjänster, material och
upptill ett värde av 500 prisbelopp

6.4 Upptill 50 PBB
- Försäljning av tjänster, material och
upptill ett värde av 50 prisbelopp

7 SKADESTÅNDSÄRENDEN

8 DIVERSE ÄRENDEN
Ansvara för drift av återvinningsanläggning Avdelningschef
för schaktmassor m.m. på Ramnaslätt

-

Prövning enligt tryckfrihetsförordningen
och sekretesslagen om utlämnande av
handling

Förvaltningschef

Skrivelse
vid avslag

Upprätta, utöka eller slopa handkassa

Chef Ekonomifunktionen

-

Ärenden som till art och betydelse är
jämförbara med ovanstående och vilka
inte innebär avgörande av principfrågor.

Förvaltningschef

-

Brådskande ärenden där nämndens
avgörande ej kan avvaktas

Ordföranden eller, vid dennes
förfall, förste vice ordförande

Skrivelse

Sida 6

Ärende

Beslutsfattare

Anmäls till
nämnden

Sida 7

Sida

SKRIVELSE

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444
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Datum

Instans

2019-01-11

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00142 1.1.3.1

Inlämningsdatum för förvaltningarnas
lokalresursbehovsplaner, planperiod 2020-2022
Servicenämndens beslut
I nuläget har Servicenämnden inget investeringsbehov under aktuell tidsperiod
2020-2022.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Servicenämnden har under 2018 genomfört en förstudie för LFF,
Lokalförsörjningsförvaltningen kopplat mot en nybyggnad av kontorsplatser
samt anpassning av nuvarande lokaler på Pantängen. Orsaken till nybyggnad är
friställande av verksamhetslokaler i kvarteret Nornan och flytt av Dataservice
till Pantängen.
Projektet kommer att genomföras i egen regi av Servicekontoret tillsammans
med LFF. Kostnaderna för nybyggnationen kommer att bäras av
Servicekontoret med samma upplägg så som kostnaderna för nuvarande lokal
på Pantängen hanteras. Nästa steg är att genomföra anläggningsråd i januari
2019.
I nuläget ser Servicenämnden där utöver inga mer behov av investeringar fram
till 2022.

Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444
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Datum

Instans

2019-01-10

Servicenämnden
Dnr SN 2019-00008 1.1.3.1

Fullmakt gällande ärenden i samband med
överklaganden av felparkeringsavgifter.
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att Ann Landegren (690602-5520) och Git Brommé
Lappi (680912-4941) var för sig ges fullmakt att företräda och teckna
Servicekontoret, Borås Stad vid ärenden i samband med överklaganden av
felparkeringsavgifter. Gäller fordon vilka är registrerade ägare/brukare på
Servicekontoret/Borås Stad med filialnr 699078-1590. Fullmakten gäller tills
vidare.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Begäran för Ann Landegren (690602-5520) och Git Brommé Lappi (6809124941) att var för sig ges fullmakt att företräda och teckna Servicekontoret,
Borås Stad vid ärenden i samband med överklaganden av felparkeringsavgifter.
Gäller fordon vilka är registrerade ägare/brukare på Servicekontoret/Borås
Stad med filialnr 699078-1590. Fullmakten ska gälla tills vidare.

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Instans

Kommunfullmäktige
§ 189

Dnr KS 2018-00657 1.2.4.1

Delårsrapport januari-augusti 2018 för nämnderna och
de kommunala bolagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 118, sid B 2073)
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapport januari-augusti 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen
godkänns.
Kommunstyrelsen beviljas ett utökat kommunbidrag med 1,5 miljoner kronor
för stadens IT-utveckling. Medlen finns avsatta centralt inom ramen för ökade
licenskostnader.
Sammanfattning av ärendet
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.
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat
på 290 mnkr efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser
uppskattas årsresultat för koncernen till 320 mnkr.
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 197 mnkr. Prognostiserat
helårsresultat för 2018 är 170 mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per
augusti. Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke
budgeterade realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar med 55 mnkr och
engångsmässig aktieutdelning från Borås Lokaltrafik med 38 mnkr.
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2018 beräknades nämndernas
Kommunbidrag utifrån en förväntad fortsatt god tillväxt av skatteunderlaget
öka med hela 5,1 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 80 mnkr
utöver de ordinarie ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som
förmodade målgruppsökningar och lönestrukturer medför. Utöver detta fick
nämnderna 63 mnkr i målgruppsrelaterade volymer enligt befolkningsprognoser
redan i vårens rambeslut.
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -54
mnkr att jämföras med + 75 mnkr i redovisat utfall 2017. En stor försämring i
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-11-22
Instans

Kommunfullmäktige

sådana fall. En del av underskotten beror på engångsmässiga kostnader såsom
den stränga vintern och renovering av stadsparksbadet. De ”nya” nämnderna
efter organisationsförändringen uppvisar hittills under året en god budgetföljsamhet förutom Individ- och familjeomsorgsnämnden. Detta är glädjande så
långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt utvecklingen med täta kontakter
och uppföljningar.
Årsprognosen för Borås Stads bolag är på totalt 150 mnkr, vilket är 41 mnkr
bättre än budget. Bostadsbolagen står för 31 mnkr av den positiva avvikelsen,
hänförligt till reavinster hos AB Bostäder i Borås. Stadshuskoncernens prognos
är 10 mnkr bättre än budget, med stor positiv avvikelse för Borås Elnät AB och
stor negativ avvikelse för Borås Djurpark AB. Kommunstyrelsen bedömer att
stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras 2018 med koncernbidrag.
Kommunkoncernens samlade ekonomi och finansiella ställning är god, med
över tiden goda resultat i kommunen och en relativt stark soliditet även när
pensionsåtaganden utanför balansräkningen medräknas.
För att upprätthålla god ekonomisk hushållning har kommunen som mål att
resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Därutöver ska den årliga tillgångsförändringen självfinansieras till mer än 80 %
för att undvika lån och för att på sikt kunna nå en soliditet på 80 %. För 2018
bedöms att kommunens resultat uppgår till 2,6% av skatter- och generella
statsbidrag och självfinansieringen av årets nettoinvesteringar beräknas till 66%.
Investeringsmålet bedöms i dagsläget inte nås p.g.a. relativt hög nivå på
nettoinvesteringarna i förhållande till kommunens resultat.
Bolagen förväntas enligt prognos finansiera sig utan behov av tillskott från
Borås Stad. På längre sikt finns en utmaning i bolagens självfinansiering och
ökade lånebörda. Störst påverkan på skuldsättningen har Borås Energi och
Miljö AB: s reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk, vilket ökar
koncernskulden per invånare kraftigt.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att generera goda resultat
framöver för att behålla en god ekonomisk hushållning vilket behövs för att
hantera demografiska utmaningar med fler barn och unga samt fler äldre, ökad
investeringstakt och ökad skuldnivå. Detta kan nås genom fortsatt fokus på
finansiell riskanalys, budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över
nämnder och bolag.
Yrkanden
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Förvaltningsberättelse
Sammanfattning
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.
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 290 mnkr
efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultat för
koncernen till 320 mnkr.
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 197 mnkr. Prognostiserat
helårsresultat för 2018 är 170 mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per augusti.
Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke budgeterade
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar med 55 mnkr och engångsmässig
aktieutdelning från Borås Lokaltrafik med 38 mnkr.
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2018 beräknades nämndernas
Kommunbidrag utifrån en förväntad fortsatt god tillväxt av skatteunderlaget öka med hela
5,1 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 80 mnkr utöver de ordinarie
ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade målgruppsökningar och
lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 63 mnkr i målgruppsrelaterade
volymer enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut.
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -54 mnkr att
jämföras med + 75 mnkr i redovisat utfall 2017. En stor försämring i sådana fall. En del av
underskotten beror på engångsmässiga kostnader såsom den stränga vintern och
renovering av stadsparksbadet. De ”nya” nämnderna efter organisationsförändringen
uppvisar hittills under året en god budgetföljsamhet förutom Individ- och
familjeomsorgsnämnden. Detta är glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt
utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar.
Årsprognosen för Borås Stads bolag är på totalt 150 mnkr, vilket är 41 mnkr bättre än
budget. Bostadsbolagen står för 31 mnkr av den positiva avvikelsen, hänförligt till
reavinster hos AB Bostäder i Borås. Stadshuskoncernens prognos är 10 mnkr bättre än
budget, med stor positiv avvikelse för Borås Elnät AB och stor negativ avvikelse för Borås
Djurpark AB. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan
finansieras 2018 med koncernbidrag.
Kommunkoncernens samlade ekonomi och finansiella ställning är god, med över tiden
goda resultat i kommunen och en relativt stark soliditet även när pensionsåtaganden
utanför balansräkningen medräknas.
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För att upprätthålla god ekonomisk hushållning har kommunen som mål att resultatet ska
uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därutöver ska den årliga
tillgångsförändringen självfinansieras till mer än 80 % för att undvika lån och för att på sikt
kunna nå en soliditet på 80 %. För 2018 bedöms att kommunens resultat uppgår till 2,6%
av skatter- och generella statsbidrag och självfinansieringen av årets nettoinvesteringar
beräknas till 66%. Investeringsmålet bedöms i dagsläget inte nås p.g.a. relativt hög nivå på
nettoinvesteringarna i förhållande till kommunens resultat.
Bolagen förväntas enligt prognos finansiera sig utan behov av tillskott från Borås Stad. På
längre sikt finns en utmaning i bolagens självfinansiering och ökade lånebörda. Störst
påverkan på skuldsättningen har Borås Energi och Miljö AB: s reinvestering i nytt
kraftvärme- och avloppsreningsverk, vilket ökar koncernskulden per invånare kraftigt.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att generera goda resultat framöver för att
behålla en god ekonomisk hushållning vilket behövs för att hantera demografiska
utmaningar med fler barn och unga samt fler äldre, ökad investeringstakt och ökad
skuldnivå. Detta kan nås genom fortsatt fokus på finansiell riskanalys, budgetföljsamhet
samt aktiv styrning och uppsikt över nämnder och bolag.

Kommunens resultat 2018

Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +115,3
mnkr, dvs 3,2 mnkr lägre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2018, som uppgår
till 118,5 mnkr.
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +170,3 mnkr då försäljning av mark
och tomträtter innebär nettointäkter på f n hela 55,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark
och tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 2,6 % av skatter och generella statsbidrag
vilket är inom det finansiella målet som uppgår till 2-3%.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till -19,6
mnkr jämfört med budget. Innevarande års prognos för skatteavräkningen är positiv
medan 2017 års avräkning och inkomstutjämningen för 2018 visar på negativa avvikelser.
Inkomstutjämningen hänger samman med att medelskattekraften sjunker på grund av fler
invånare i riket.
Finansnettot beräknas till 77,0 mnkr vilket är 43 mnkr bättre än budget.
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a.
större lånevolym och överskottsutdelning från Kommuninvest. I finansnettot ingår för sista
året planerad aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr. Utöver detta
beslutade bolagsstämman att Borås Lokaltrafik AB skall utdela återstoden av bolagets fria
egna kapital till ägaren i samband med att Borås Lokaltrafik blir ett dotterbolag till IBAB.
Det fria egna kapitalet uppgår till 38 mnkr och är då den största förklaringen till den
positiva prognosavvikelsen för finansnettot som helhet.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -54,2 mnkr
jämfört med tilldelade Kommunbidrag. Största enskilda nämndavvikelsen finns hos
Lokalförsörjningsnämnden -17,5 och då främst inom internhyresfastigheterna. Andra
större avvikelser återfinns hos Tekniska nämnden, -17,2 och beror till största delen på den
stränga vintersäsongen och hos Individ- och familjeomsorgsnämnden -10,7 p g a fler
placeringar av barn- och unga. Fritids- och folkhälsonämnden redovisar ett underskott med
-10,9 mnkr som till största delen hänger samman med renoveringen av stadsparksbadet.
Vård- och äldrenämnden bedömer årsutfallet till +12,7 mnkr bl.a. p.g.a. färre använda
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platser inom särskilt boende. Grundskolenämnden räknar med att årsutfallet blir +9,5
mnkr och beror på att nämndens buffert ej behöver utnyttjas.
Inom nämndernas och kommunens resultat ingår att nämnderna i dagsläget utnyttjar ca 7
mnkr av tidigare års öronmärkta medel till Sociala investeringar samt ianspråktagande av
ackumulerade resultat. Här ingår även användning av byggbonusen 2017 som inte har
hunnit förbrukats och beslutet om ytterligare tilldelning under 2018. Byggbonusanvändningen tidigare är ”öronmärkt” i boksluten för 2016 och 2017.
Balanskravsresultat för 2018 beräknas i dagsläget till 121,4 mnkr. Realisationsvinster och
utnyttjande av tidigare års öronmärkningar är då exkluderade. Kommunstyrelsen vill i
sammanhanget poängtera vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna under
resten av året.
Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad som helhet på +170 mnkr får
anses vara acceptabel och ligger inom det finansiella målet. Detta relativt höga resultat är
dock en effekt av ett antal större poster av engångskaraktär såsom reavinster som vi
visserligen har varje år av varierad storlek och engångsutbetalningar från Borås Lokaltrafik.
Detta sammantaget täcker till stor del nämndernas underskott och den sammantaget lägre
nivån på skatter- och generella statsbidrag. Inför 2019 med ett läge med förmodad lägre
skatteunderlagsutveckling är det viktigt att ha strukturell balans i vår verksamhet.

Resultaträkning
Budgetuppföljning per 2018-08
Mnkr

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelse
mot budget

Nettokostnader

-5 135,3

-5 742,3

-5 922,2

-5 944,8

-22,6

-205,3

-216,1

-224,0

-228,0

-4,0

-5 340,6

-5 958,4

-6 146,2

-6 172,8

-26,6

Skatteintäkter

4 312,2

4 804,3

4 951,7

4 957,5

5,8

Generella statsbidrag mm

1 109,3

1 251,9

1 279,0

1 253,6

-25,4

29,5

44,8

34,0

77,0

43,0

110,4

142,6

118,5

115,3

-3,2

49,5

54,7

0,0

55,0

55,0

KOMMUNENS RESULTAT

159,9

197,3

118,5

170,3

51,8

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

3,7%
2,9%

4,0%
3,6%

3,2%
5,1%

3,6%
6,6%

Ökning skatte- och bidragsintäkter

3,8%

4,7%

2,9%

2,6%

2,9

3,3

1,9

2,7

416
88%

495
84%

600
57%

600
66%

Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansnetto
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Realisationsvinster från markförsäljning

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Nettoinvesteringar mnkr
Självfinansiering av investeringarna
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Nämndernas resultat 2018

I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2018, 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.
Driftredovisning 2018, tkr

Budgetuppföljning per 2018-08
Nämnd/budgetram
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen

Ingående
ack resultat

Budget
2 018

Nettokostn
tom aug

Resultat
tom aug

Nettokostn
Resultat
prognos 2018 prognos 2018

0

13 650

-7 477

1 623

-13 650

146

5 750

-2 672

1 155

-5 550

200

Kommunstyrelsen
-Stadsledningskansliet

15 881

117 668

-76 513

1 730

-117 668

-kommungemensamt

0

114 000

-77 147

-1 147

-115 594

Valnämnden

0

4 150

-87

2 680

-4 150

Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag

-1 594

0

6 550

-7 033

-2 665

-8 181

-1 631

-30 563

31 450

-49 427

-28 460

-48 902

-17 452

1 864

194 650

-135 282

-4 802

-205 550

-10 900

0

41 000

-31 937

554

-41 000

Servicenämnden

36 018

-7 000

3 987

-680

5 900

-1 100

Samhällsbyggnadsnämnden

20 672

23 400

-6 794

8 806

-19 900

3 500

26 178

142 654

-86 084

8 145

-155 454

-12 800

0

66 550

-52 530

-4 320

-71 050

-4 500

-1 348

22 800

-16 285

-1 085

-26 380

-3 580

1 189

156 850

-99 492

5 075

-156 830

20

39 885

509 350

-354 604

-12 737

-514 966

-5 616

0

231 850

-145 777

12 571

-227 532

4 318

Sociala omsorgsnämnden

2 462

626 700

-433 168

-8 937

-639 700

-13 000

Förskolenämnd

1 492

725 350

-477 730

3 176

-726 850

-1 500

Grundskolenämnd

6 386

1 407 800

-903 647

6 832

-1 398 322

9 478

Individ-och familjeomsorgsnämnd

17 432

275 150

-199 586

-16 045

-285 850

-10 700

Vård- och äldrenämnden

37 775

1 303 150

-825 328

34 593

-1 290 450

12 700

175 469

6 013 472

-3 984 613

6 062

-6 067 629

-54 157

Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden

Summa

Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Stadsrevisionen räknar med ett resultat på +0,2 mnkr vid årets slut.
Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar. Stadsledningskansliet
beräknar årsprognosen till 0. Stadsledningskansliets ekonomiska ram föreslås att utökas
med 1,5 mnkr för stadens IT-utveckling. Medlen finns redan avsatta centralt inom ramen
för ökade licenskostnader. Kommungemensamma verksamheten beräknas överskrida
budget med -1,6 mnkr. Detta främst till följd av högre kostnader från Västtrafik, under året
tillkommande kostnader för dataskyddsombud samt högre hyreskostnader.
Överförmyndarnämnden räknar med ett negativt resultat på -1,6 mnkr för 2018.
Ärendemängden har ökat inom de s.k. vanliga godmans- och förvaltatarskapsärenden i
jämförelse med samma period 2017. När det gäller ärenden kopplade till ensamkommande
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barn så har det hittills i år kommit in ett fåtal ärenden och det finns inget som i nuläget
tyder på att antalet ensamkommande barn kommer att öka.
Valnämnden Valår innebär ökad budget samt statsbidrag vilket ska täcka ökade kostnader
för valet. Nämnden räknar med ett 0-resultat för helåret.
Lokalförsörjningsnämndens prognostiserade resultat för 2018 beräknas till -17,5 mnkr
och är främst kopplat till internhyresfastigheterna (-12,8 mnkr). Nämnden har hittills under
året haft höga kostnader i samband med den kalla vintern och för utemiljön. Utöver detta
har de inhyrda internhyresfastigheter ökade hyreskostnader som endast till viss
del motsvaras av högre hyresintäkter i enlighet med internhyressystemet. De ökade
kostnaderna för inhyrda internhyresfastigheter förutsätts framöver att täckas av
hyresgästerna när planerad omräkning sker per lokalgrupp. I prognosen för
internhyresfastigheter ingår en kostnad för boenden som omfattas av hyrestak, det vill säga
äldreboende, LSS och SOL (-4,1 mnkr).
Nämnden prognostiserar för året ökade kostnader inom externa uthyrningar (-3,0 mnkr)
och under 2019 kommer samtliga externa hyresavtal ses över. Det prognostiseras även ett
underskott inom LSS-fastigheter (-2,5 mnkr) som förklaras av en allmän kostnadsökning
samt fler tomma lägenheter.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +5,9 mnkr vid årets slut vilket är 1,9 mnkr lägre
än Kommunfullmäktiges godkända budget som innebär ett resultatkrav på +7,0 mnkr.
Utfallet till och med augusti uppgår till +4,0 mnkr vilket är ett utfall som överensstämmer
med nämndens årsprognos.
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -10,9
mnkr. Underskottet avser till största delen uteblivna intäkter i samband med renoveringen
av Stadsparksbadet och beviljade medel ur den sociala investeringsfonden ca 3,0 mnkr som
tidigare öronmärkts av kommunen centralt. Föreningsbidrag förväntas lämna ett
0-resultat vid årets slut
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på ca +8,8 mnkr beroende
på god efterfrågan inom byggbranschen och en del vakanser. Årsprognosen beräknas i
dagsläget till +3,5 mnkr.
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med
-4,5 mnkr vilket delvis kunde förutses redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för
helåret 2017 är det en kostnadsökning med ca 3,0 mnkr eller 4,4%. Resandevolymen har
hittills under året ökat med hela 6,3 % jämfört med motsvarande period förra året. Utöver
resandevolymen beror prognosunderskottet på relativt hög avtalsenlig indexuppräkning för
upphandlade resor. För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat på
-12,8 mnkr för helåret som främst hänger samman med den snörika vintersäsongen.
Parkeringsverksamheten beräknas under året lämna ett resultat på +1,0 mnkr. Tidigare år
har verksamheten gett ett större överskott.
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -3,6 mnkr i förhållande till
kommunbidraget och beror på godkänt ianspråktagande av ackumulerat resultat och
beslutade projekt inom ”Byggbonusen” som öronmärkts centralt i kommunen.
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett 0-resultat jämfört med Kommunbidraget.
Nämndens centrala buffert på 1,0 bedöms i dagsläget tas i anspråk för att klara detta.
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Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på +4,3 mnkr för 2018. Inom de
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. Den enda negativa prognosen i
delårsprognosen härleds till Arbetsmarknadsinsatser och uppgår till – 2,0 mnkr.
De positiva budgetavvikelserna återfinns i verksamheterna, IFO och Försörjningsstöd, där
försörjningsstödsverksamheten har en positiv avvikelse i prognosen med 2,0 mnkr.
Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. april 2018 är 19,8 mnkr vilket är ca 150 tkr
lägre än föregående år. Antal hushåll som får försörjningsstöd försätter att minska. 2016
var det 563 hushåll och efter april 2018 var det 469 hushåll. Denna minskning av
försörjningsstödet och nivån på arbetsmarknadsinsatser innebär att fler är i någon form av
arbete och får lön i stället för bidrag. Det är viktigt att flödet från bidrag till avlönat arbete
fungerar så att så många som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -5,6
mnkr. I underskottet ingår beräknade utbetalningar till fristående skolor med 4 mnkr
avseende åren 2010-2014 enligt förvaltningsrättens dom 2017-09-27. Eftersom dessa
utbetalningar härrör sig från tidigare år ställs inga krav på att nämnden vidtar åtgärder
under 2018 avseende denna del av underskottet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har ett ackumulerat överskott på 39,9 mnkr. Det pågår en översyn på Gymnasieförvaltningen med anledning av några av gymnasieskolornas kostnadsnivå. I arbetet ingår
framtagande av åtgärdsplaner samt kvalitetssäkring av ekonomiuppföljningsprocessen.
Beroende på effekterna av dessa åtgärder finns det en osäkerhet i denna prognos.
Sociala omsorgsnämnden Prognosticerar ett underskott på -13,0 mnkr som kan hänföras
till övervältring av kostnader till kommunen med anledning av Försäkringskassan
förändrade tolkning av LSS – lagen. Kommunfullmäktige utökade ramen med 6,0 mnkr i
juni. Anledning var övervältringen från Försäkringskassan. Trots detta har det
prognosticerade underskottet ökat med 7 mnkr till – 13 mnkr. I nuläget har staten inte
kompenserat kommunerna med anledning av denna övervältring. Kommer det att ske eller
om Försäkringskassans regelverk förändras så kan detta beslut omprövas. Förutom
övervältringen från Försäkringskassan så är det svårigheter med bemanning samt att antalet
köpta platser inom socialpsykiatrin ökar.
Förskolenämnden redovisar ett periodresultat på +3,2 mnkr men prognostiserar i nuläget
ett underskott med -1,5 mnkr. Det finns ett ackumulerat resultat från föregående år på
motsvarande nivå. Antal barn per årsarbetare i Borås stads förskolor var i augusti på samma
nivå som samma period föregående år (5,1) och är i nuläget lägre än budget 2018 (5,5).
Grundskolenämnden prognostiserar ett resultat på +9,5 mnkr vid årets slut. Överskottet
motsvarar den ännu ej disponerade bufferten. Grundskoleförvaltningen har efter att
tertialrapporten beslutades av nämnden tagit fram aktuell personaltäthet. Dessa uppgifter
visar att Borås stads skolor i egen regi haft en positiv utveckling.

Elever per lärare
Elever per pedagogisk
personal (inkl lärare)
Elever per personal
fritidshem
Elever per personal
förskoleklass
Källa

2016

2017

Tertial 2
2018

Alla
kommuner
2017

12,8

12,4

11,2

11,9

10,5

10,5

9,0

9,9

25,0

20,3

21,7

20,9

21,1

23,0

20,3

16,1

18,4

18,8

Kolada/
Skolverket

Kolada/
Skolverket

GRF

Kolada/
Skolverket

Kolada/
Skolverket

Kommungruppen
2017
12,0
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Merkostnad för skolskjuts vid evakuering av Sjömarkenskolan uppgår till 0,9 mnkr under
2018. Kommunstyrelsen avser att föreslå Kommunfullmäktige besluta att dessa kostnader
undantas i Grundskolenämndens ackumulerade resultat i samband med bokslutet.
Individ- och familjeomsorgsnämndens resultat efter augusti månad är – 16,0 mnkr
motsvarande resultat efter augusti 2017 var -0,7 mnkr. Nettokostnadsökning för samma
period är 14,3%. Prognosen för 2018 visar ett underskott på – 10,7 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 2018. Det största underskottet
ligger under verksamheten barn- och ungdomsvård drygt -13 mnkr. 2017 års
verksamhetsmässiga resultat för nämnden var -4,8 mnkr.
Vård- och äldrenämnden visar ett positivt resultat på 34,6 mnkr efter andra tertialet 2018.
Resultatet efter andra tertialet 2017 var 35,8 mnkr och resultatet för 2017 var 37,7 mnkr.
Prognosen för 2018 är positivt resultat på 12,7 mnkr. Detta beror bland annat på att en del
satsningar inte har kommit i gång som planerat. Dessutom är det färre belagda platser på
vård- och omsorgboenden än budgeterat. Nämnden har vid sitt sammanträde i september
fördelat 13 mnkr till investeringar som kommer brukarna till del samt till
arbetsmiljöåtgärder. Brukartiden har sjunkit från 61 % augusti 2017 till 56 % efter augusti i
år. Budgeten för 2018 ligger på 65 %. Nämnden har i årsredovisning för 2017 fått möjlighet
att använda 11,8 mnkr av sitt ackumulerade resultat. Nämndens prognos tyder på att detta
inte kommer behövas tas i anspråk.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 798 mnkr exklusive
utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2017 till uppgår den
godkända investeringsnivån till ca 900 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2018 års
nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 600 (495) mnkr. Hittills under året har
investeringsutgifterna uppgått till 363 (285) mnkr.

Intern kontroll

Nämnderna ska i delårsrapporten för januari-augusti 2018 följa upp de kontrollmoment
med kontrollfrekvens halvår, tertial, kvartal och månad. Samtliga nämnder har följt upp
kontrollmomenten enligt ovan. Resultaten som redovisas i uppföljningarna har varit
tillfredsställande, dock bör analysen utvecklas till den årliga uppföljningen. I de fall
avvikelser har upptäckts vid kontrollerna har erforderliga åtgärder angetts.

Bolagens resultat 2018

Bilden nedan visar vilka som ingår i den kommunala ”koncernen” och för vilka
sammanställd redovisning gjorts, vilken redovisas i slutet av delårsrapporten. Samtliga bolag
är helägda förutom BoråsBorås TME AB där ägarandelen är 91 %. I den sammanställda
redovisningen ingår även kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 50 % respektive 55 %.
Årsprognosen för bolagen totalt är på 150 mnkr. Prognosen är 41 mnkr bättre än budget,
bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 31 mnkr och för stadshuskoncernen
med 10 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan
finansieras 2018 med koncernbidrag. I syfte att stärka Kommunstyrelsens uppsikt ska
bolagen från och med i år vid års- och delårsrapportering redovisa vilka stora frågor
styrelsen arbetet med under perioden. Flera bolag har dock inte lämnat någon
styrelseredovisning.
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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
2018

Prognos
2018

Budgetavvikelse

Moderbolaget Borås Stadshus AB

-1,4

-2,1

-2,3

-0,2

Borås Energi och Miljö AB

68,3

62,8

65,2

+2,4

Borås Elnät AB

31,2

53,4

66,5

+13,1

Borås Djurpark AB

-7,7

-12,7

-21,2

-8,5

Borås kommuns Parkerings AB

8,3

7,8

8,9

+1,1

Industribyggnader i Borås AB

8,0

7,6

7,0

-0,6

BoråsBorås TME AB

-9,5

-19,3

-16,8

+2,5

Akademiplatsen AB

-6,4

-15,8

-15,3

+0,5

Inkubatorn i Borås AB

-1,8

-2,4

-2,4

0

Summa Stadshusbolagen

89,0

79,3

89,6

+10,3
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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 0,2 mnkr
sämre än budget till följd av högre administrativa kostnader. 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 2,4 mnkr bättre än budget,
vilket delvis förklaras av ett mindre underskott för dotterbolaget Boras Waste Recovery AB
som är under likvidation. Investeringsnivån förväntas bli 16 mnkr högre än budgeterade
223 mnkr, exklusive EMC-projektet, då investeringar från 2017 har skjutits fram till 2018
och 2019.
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv budgetavvikelse på 8,3 mnkr, och ett resultat
som är 42 mnkr sämre än utfallet under motsvarande period 2017. Högre intäkter, främst
gällande avfallstjänster och övriga tjänster, och lägre kostnader för bränsle, personal,
avskrivningar samt räntor än budgeterat bidrar till resultatet.
Nettoinvesteringen i EMC uppgår till 2,7 mdkr per den 31 augusti. Det nya
avloppsreningsverket är i drift sedan i maj. Projektets totala prognos ligger fast på 3,7
mdkr, inklusive den fördyring på 500 mnkr som godkändes förra året. Bolaget
prognosticerar inte för något nedskrivningsbehov i projektet 2018.
Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde:
• AO Energi: Prognos förbättrad med 4,9 mnkr mot budget (prognos 65,1 mnkr).
Utfallet per augusti är 13,8 mnkr bättre än budget. Främst beror
resultatförbättringen på lägre bränslekostnader. Intäkterna är marginellt högre, där
fjärrkyla och el ligger över budget medan fjärrvärme, biogas och verksamhetsavfall
ligger under budget.
• AO Vatten och Avlopp: Prognos försämrad med 7 mnkr mot budget (prognos 3
mnkr). Utfallet per augusti är 12,7 mnkr sämre än budget då det nya
avloppsreningsverket aktiveras två månader tidigare än budgeterat, vilket även
påverkar prognosen.
• AO Avfall och återvinning: Prognos förbättrad med 2,8 mnkr mot budget (prognos
6,2 mnkr). Utfallet per augusti är 2,7 mnkr bättre än budget, till följd av högre
intäkter.
• AO Övriga verksamheter: Prognos förbättrad med 0,6 mnkr mot budget (prognos
8,7 mnkr). Utfallet per augusti är 4 mnkr bättre än budget då de totala
räntekostnaderna minskar till följd av det aktieägartillskott bolaget fick under 2017.
• Dotterbolaget Boras Waste Recovery AB förutses ett resultat som är 1,1 mnkr
bättre än budget då bolaget är under avveckling.
Borås Elnät AB förutser ett årsresultat vilket är 13,1 mnkr bättre än budget. Det
förbättrade resultatet beror på en gynnsam utveckling av både intäkter och kostnader.
Utfallet per augusti är 31,2 mnkr, vilket är 4,4 mnkr sämre än budget och 28 mnkr sämre än
motsvarande period föregående år. Investeringsnivån är 81 mnkr lägre i prognos (190
mnkr) till följd av framskjutna investeringar.
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Kommunfullmäktige i Borås beslutade 2014 att ge bolaget i uppdrag att under perioden
2015-2020 bygga ut befintligt fibernät så att regeringens mål om 100 Mb/sek
bredbandsuppkoppling för minst 90 procent av invånarna möjliggörs. Beslutet har haft ett
betydande ekonomiskt genomslag under 2016 och 2017 i form av intäkter avseende
anslutningsavgifter. Från och med 2018 väntar istället en successiv nedtrappning av
årsresultatet då kapitalkostnaderna ökar till följd av de kraftiga investeringarna.
Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med frågan om hur bolagets långsiktiga
uppdrag parallellt med en förväntat vikande resultatutveckling bäst bör kommuniceras för
korrekt förståelse. Därutöver har stadens villkor för Stadsnäts återställningsarbeten samt
rekrytering av ny VD stått i fokus.
Borås Djurpark AB bedömer årsresultatet till -21,2 mnkr, vilket är 8,5 mnkr sämre än
budget och 9,6 mnkr sämre än 2017 års utfall. Försämringen baseras på utfallet per augusti
som är 8,9 mnkr lägre än budget, till följd av betydligt färre djurparksbesökare i sommar
och därmed lägre intäkter. Antalet besökare i juli månad var mer än 25 % lägre jämfört med
2017, och årsprognosen ligger på 235 000 besökare mot budgeterade 270 000. Samtidigt
har campingen haft en bra stugbeläggning och visar ett bättre resultat än budget.
Prognosresultatet för hela året förutsätter återhållsamhet på kostnadssidan och budgeterade
besöksvolymer under hösten. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus
AB för att ge ett nollresultat.
Borås kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 1,1 mnkr högre än budget.
Förbättringen beror framförallt på lägre personalkostnader. Investeringsnivån bedöms bli
45,6 mnkr lägre än budgeterat till följd av förseningar, både av byggnationen av p-huset
Vulcanus och av ett parkeringsledningssystem.
Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med P-huset Vulcanus, kravspecifikation
för ett P-ledningssystem, översyn av priser och produkter, GDPR, förändring av
”Miljöbilstillstånd”, ställplatser för husbilar, planering av fler laddstolpar samt nytt pområde i kvarter Verkmästaren.
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är 0,6
mnkr sämre än budget. I prognosen ingår resultat för Borås Lokaltrafik AB som from 30
april är ett dotterbolag. Kongresshusprojektet pågår för fullt genom dotterbolaget Eolus 6
AB med invigning i november 2018. Investeringarna följer plan.
Under perioden har styrelsen arbetat med en översyn av fastighetsmarknaden i Borås,
avseende eventuella strategiska fastighetsköp.
BoråsBorås TME AB bedömer resultatet till 2,5 mnkr bättre än budget på grund av lägre
personalkostnader, delvis kopplat till vakanta tjänster. Budgeten förutsätter ett
koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Under perioden har styrelsen uppdragit VD att dels söka nya lokaler utifrån förändrat
behov då turistbyrån kommer att stänga 2019, och dels att gå vidare med utställningen The
Art of Bansky till No Limit 2019. Därutöver har styrelsen bland annat behandlat intern
kontrollplan, GDPR, remisser, likvidation av dotterbolag samt utvecklingsplan.
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Akademiplatsen AB räknar med ett resultat som är 0,5 mnkr bättre än budget. Bolaget
har ombildats och fått en ny bolagsordning där även samordningen för Borås Kongress
ingår, vilken beräknas kosta 6,3 mnkr i år. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från
Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Under perioden har styrelsen behandlat ansökan om ändring av bolagsnamn,
kommunikations-plattform för Borås Kongress samt inköp av möbler och LED skärm till
Borås Kongress, där det senare inköpet är överklagat och en långtidshyra istället fått göras
för att klara leveranstiden.
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten förutsätter
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto

Mnkr

Bostadsbolagen

Utfall
jan-aug

Budget
2018

Prognos
2018

Budgetavvikelse

AB Bostäder i Borås

50,9

21,2

52,0

+30,8

Fristadbostäder AB

2,5

1,9

1,9

0

AB Sandhultsbostäder

0,2

1,0

0,7

-0,3

AB Toarpshus

0,7

1,1

1,4

+0,3

Viskaforshem AB

2,7

4,2

4,0

-0,2

Summa Bostadsbolagen

57,0

29,4

60,0

+30,6

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2018 på 60 mnkr, vilket är 30,6
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov
påverkar ekonomin negativt.
AB Bostäder i Borås, AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus har pågående
nyproduktionsprojekt för att möta behovet av fler bostäder i kommunen.
I augusti 2018 var 20 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 12 vid samma
period föregående år samt 43 vid årsskiftet.
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 30,8 mnkr bättre än i budget. Den
positiva avvikelsen utgörs av reavinst vid försäljning av fastigheter, beräknat till 42 mnkr. I
prognosen ingår också en uppskattad kostnad på 11 mnkr kopplat till att en entreprenör
gått i konkurs. 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 1,35 % från 1 januari. Bolagets intäkter förväntas
öka med 5 mnkr jämfört med budget till följd av att många kunder utnyttjar erbjudanden
om standardhöjningar. Dessutom bidrar låga vakanser till högre hyresintäkter.
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Rörelsens omkostnader beräknas överskrida budget med 9 mnkr, främst till följd av högre
avskrivningar, fordonskostnader och försäkringspremier. Detta vägs till viss del upp av
lägre kostnad för utrangeringar med 1,6 mnkr och lägre finanskostnader med 2,1 mnkr.
Investeringsnivån har i prognos ökat från budgeterade 283 mnkr till 422 mnkr, vilket i stort
sett utgörs av köpet av 21 tomträtter från Borås Stad. Pågående investeringar är
nybyggnationen av 112 lägenheter på Hulta torg, renovering av fastigheter på
Tunnlandsgatan samt ombyggnation av lokaler på Våglängdsgatan. Underhållsarbetet följer
plan, och arbete pågår med att systematisera det löpande underhållsarbetet där varje
fastighet ska ha en aktuell underhållsplan.
Antal outhyrda lägenheter per augusti var 47 stycken, varav 12 uthyrningsbara. Antalet
avställda lägenheter har ökat i avvaktan på renovering eller ombyggnation. Prognos för
vakanser på lokaler är i nivå med budget.
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är lika med budget. Investeringsnivån ligger
enligt budget på 3,9 mnkr, vilket utgörs av badrumsrenoveringar, ett takrenoveringsprojekt
samt installation av en solcellsanläggning. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.
Under perioden har styrelsen beslutat om delårsbokslut tom april 2018, fiberdragning och
stadsnätsanslutning på Karlsberg samt entreprenör för takrenovering av 9 plåttak i
Borgstena och Sik.
AB Sandhultsbostäder räknar med ett årsresultat som är 0,3 mnkr sämre än budget till
följd av högre kostnader för underhåll och snöröjning. Den stora investeringen i
Sjömarken, Räveskalla, vilken tillför samhället 60 lägenheter, pågår. Bolaget har fyra
outhyrda lägenheter.
Under perioden har styrelsen påbörjat diskussioner om planering för fler lägenheter i en
andra etapp av Räveskallaprojektet.
AB Toarpshus beräknar ett resultat som är 0,3 mnkr bättre än bolagets budget, vilket
beror på betydligt lägre räntekostnader än budgeterat. Samtidigt blir kostnaderna något
högre för snöröjning och löpande reparationer. Nybyggnationen av 50 lägenheter i
Kråkhult, Dalsjöfors, har påbörjats. Bolaget har fyra outhyrda lägenheter.
Under perioden har styrelsens arbete fokuserat på nybyggnationen.
Viskaforshem AB räknar med ett resultat som är 0,2 mnkr sämre än budget till följd av
högre driftskostnader. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.
Under perioden har styrelsen arbetat med att få till nybyggnation av bostäder.
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Övriga bolag
Resultat efter finansnetto

Mnkr

Övriga

Utfall
jan-aug

Budget
2018

Prognos
2018

Budgetavvikelse

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

-0,9

-0,3

0,2

+0,5

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

-1,1

0

0,8

+0,8

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är 0,5 mnkr bättre än förbundets budget.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 0,8 mnkr bättre än förbundets budget.
Avvikelsen beror på att medel för öronmärkta aktiviteter har flyttats med från 2017 samt
lägre personalkostnader till följd av långtidssjukskrivning.
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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)

●

4

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst
99,9 % av målvärdet)

♦

5

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)

■

2

Ej rapporterat

_

2

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning

17

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

30

Uppdrag
Antal genomförda uppdrag

●

34

Antal delvis genomförda uppdrag

♦

41

Antal ej genomförda uppdrag

■

5

Ej rapporterat

2

Totalt antal uppdrag

82

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

Antal gästnätter i Borås.

Måluppfyllelse

●

Utfall
2017

Mål
2018

Utfall
Tertial 2 2018

215 448

212 000

216 322

För perioden juli 2017 till och med juni 2018 var antalet belagda bäddar 216 322 stycken.
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Uppdrag

Enhet

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller
ha som bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda
funktionsnedsatta arbete i samband med uppdraget.

Kommunstyrelsen

Ett interreligiöst råd initierat av Borås Stad skulle kunna vara ett sätt att
erbjuda en mötesplats för människor som bekänner sig till olika religioner.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett sådant råd skulle kunna
fungera. I utredningen ska alternativet att inrätta ett bredare råd med
fokus på mänskliga rättigheter också beaktas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett
åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld.

Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden ska under 2018 ta fram principer för den
maximala hyra som får debiteras brukare för särskilt boende inom
socialpsykiatrin beslutade enligt Socialtjänstlagen (SoL). Principerna bör
följa Stadens praxis kring hyresförhandlingar kopplade till särskilt boende
för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Lokalförsörjningsnämnden

Genomfört

Lokalförsörjningsnämnden ska inventera enkelt åtgärdade brister i arbetsoch boendemiljön på vård- och äldreboenden, i samråd med Vård- och
äldrenämnden. Detta ska resultera i en tidsatt genomförandeplan.

Lokalförsörjningsnämnden

Genomfört

Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tekniska nämnden får i
uppdrag att tillhandahålla skogslag för att röja i samverkan med
Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.

Tekniska
nämnden

genomfört

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i
förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till
bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen
på den aktuella tiden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder
samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en
modern evenemangshall på lämplig plats.

Fritids- och
folkhälsonämnden

genomfört

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och
evenemang. Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur
området kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde, och vilka
investeringar detta skulle kräva.

Fritids- och
folkhälsonämnden

Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och eventuellt behov
av badbryggor på ytterligare platser ska kartläggas.

Fritids- och
folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås.

Fritids- och
folkhälsonämnden

genomfört

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

genomfört

Kulturnämnden ska ta fram ett regelverk som gör det möjligt för
studieförbund att söka bidrag för att genomföra aktiviteter i och kring
stadsdelsträffpunkterna, för ökad integration. Totalt tillgängligt
bidragsbelopp är 500.000 kronor.

Kulturnämnden

Genomfört

Kulturnämnden får i uppdrag att samverka med Västra
Götalandsregionen angående lokaler inom kulturens område.

Kulturnämnden

Genomfört

Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader bör bli en större
attraktion i Borås. En strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder ska
tas fram.

Kulturnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt
samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på
bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför
bostadsmarknaden.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Individ- och
familjeomsorgsnämnden

Status T2 2018

Genomfört

Delvis
genomfört
Delvis
genomfört

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis
genomfört
Genomfört
Delvis
Delvis

Delvis
genomfört
Delvis
genomfört
Delvis
genomfört
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Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utvärdera och vid
behov ompröva verksamheten på Natthärbärget Kastanjen. Frågan om
öppethållande även under sommarhalvåret ska ingå i omprövningen.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

Genomfört

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året starta ett drogfritt
stödboende för personer med missbruksproblematik. Detta är en viktig
del för att skapa ett anpassat utbud vilket är nödvändigt för att brukare
med olika behov ska ges förutsättningar att bo genom stöd av interna
insatser.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

Ej genomfört

Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergripande regler för arbetet
med och bemötande av nationella minoriteter.

Arbetslivsnämnden

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet och lägga fram
förslag till utbyggnad av nya boenden. Både riktlinjer och antal platser för
både korttids- och vård- och omsorgsboende ska ses över. Möjligheten
att samlokalisera nya förskolor och nya äldreboenden ska beaktas.

Vård- och
äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden ska inventera utbudet av aktiviteter på vård- och
äldreboenden, såsom utflykter, musikunderhållning, teater m.m. och ta
fram en handlingsplan för breddat utbud.

Vård- och
äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden uppdras att skapa förutsättningar för information
och stöd till äldre beträffande tandvård och tandhälsa.

Vård- och
äldrenämnden

AB Bostäder uppdras att fortsätta med omdaningen av Hässle torg.

Kommunala bolag

Delvis
genomfört
Genomfört

Delvis
genomfört
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.

Utfall
2017

Mål
2018

Utfall
Tertial 2 2018

95,9

100

95,8

79

90

80

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.

213

218

222

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

87,5

100

87,3

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %

96,3

100

95,2

_

92

_

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn
på förskolan, %.
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt
gymnasieprogram, %.

Andel elever med högskoleförberedande respektive
yrkesexamen, %

_

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan
De allra flesta vårdnadshavare, 95,8 procent, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på
förskolan. Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent men sett över en femårsperiod är
resultatet konstant. I förskolornas verksamhetsplaner har en del enheter identifierat värdegrundsarbetet
som den viktigaste frågan att jobba vidare med och förbättra.
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Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram
Gymnasiebehörigheten har ökat jämfört med 2017 men målvärdet är inte uppnått. Orsaker till brister i
måluppfyllelsen är dålig kontinuitet i ledningen på en del skolor, stora behov av stöd i elevgruppen och
brister i kompetensen. Arbetet har fokuserats på skolenheternas funktion och förmåga. För att förbättra
organisation och arbetssätt har gemensam struktur för skolornas verksamhetsplaner tagits fram.
Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena systematiskt kvalitetsarbete, relationer och processledning
samt bilden av skolan. Vidare är ett av utvecklingsplanens områden, rektors förutsättningar och
förmåga, vilket skall förbättra resultaten ytterligare.
Genomsnittligt meritvärde i åk 9
Meritvärdet har ökat med 9 poäng jämfört med 2017 och målvärdet är uppnått. Arbetet har fokuserats
på skolenheternas funktion och förmåga och även här tas utgångspunkten i de tre fokusområdena
systematiskt kvalitetsarbete, relationer och processledning samt bilden av skolan och rektors
förutsättningar och förmåga, vilket skall förbättra resultaten ytterligare.
Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9
Resultat för trygghet ligger på samma nivå som 2017 och målvärdet är inte uppnått. Orsaker är brister i
kontinuitet i skolledning och personalgrupper, brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet,
samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. Rutiner avseende anmälan och
arbetet mot kränkande behandling har förbättrats under 2017 och 2018. Samtliga skolor ska årligen
upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som bygger på en kartläggning
av elevernas situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att förebygga och förhindra
kränkande behandling och hur arbetet skall följas upp och utvärderas. Absolut nolltolerans mot
kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande trygghetsvandringar
borgar för att eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att skapa gott klimat i
skolorna och i varje klass.
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan
Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns påståendet
"Jag känner mig trygg". Utfallet i elevenkäten är 95,2 procent på de fyra gymnasieskolorna Almås,
Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand.
Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt
arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner.
Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och
gjorda analyser.
Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen.
Utfallet för läsåret 2017/18 redovisas i årsredovisningen för 2018 då den nationella Skolverksstatistiken
(SIRIS) publiceras först i december 2018.
Med utgångspunkt i den lokala statistiken där 87 procent av eleverna nådde en examen kommer arbetet
att fortsätta i enlighet med utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021. De i planen angivna
utvecklingsområdena är det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På
förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva och säkra de processer som på
övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas
måluppfyllelse. Betygsanalyser görs i syfte att säkra rättssäker bedömning. Uppföljningar av skolornas
arbete med insatser visar att de insatser som skolorna genomfört har gett resultatförbättringar.
Förvaltningen har i sina analyser också identifierat att det finns program med vikande resultat. Här pågår
insatser på skolnivå med stöd från förvaltningen.
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Uppdrag

Enhet

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

Kommunstyrelsen

Delvis genomfört

Kommunstyrelsen

Genomfört

En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya
skolor ska byggas ska tas fram Utredningen ska även innefatta hur Borås
Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler.

Status T2 2018

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar
söka medel för t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska
inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd
Norr får uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård
på Norrmalm. Uppdraget tas över av Fritids- och folkhälsonämnden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

Delvis
genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden
ta fram en plan för att införa simfritids. Avsikten är att kunna erbjuda
särskilda insatser på skolor med mycket låg simkunnighet.

Fritids- och
folkhälsonämnden

Delvis
genomfört

Förskolenämnden ska utreda införande av ett kreativt
återanvändningscenter, där barn erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med
spill- och restmaterial från till exempel lokala företag. Arbetslivsnämnden
kan vara en naturlig part att samarbeta med.

Förskolenämnden

Delvis
genomfört

Grundskolenämnden får i uppdrag att se över den rapportering nämnden
ska avge, i syfte att föreslå effektiviseringar i sätt att rapportera och
frekvens.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram formerna för ett sökbart
bidrag till föreningar som erbjuder läxhjälp.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden uppdras inleda spetsutbildning i matematik på en av
de kommunala högstadieskolorna.

Grundskolenämnden

Genomfört

Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda former för närmare
samverkan mellan skola/fritidshem och föreningslivet.

Grundskolenämnden

Genomfört

Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till ledighet för
att fira de stora högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till.
Berörda nämnder ska ta fram gemensamma regler när det gäller ledighet
vid stora religiösa högtider. Inriktningen ska vara att ledighet beviljas vid
sådana tillfällen upp till några gånger per läsår.

Grundskolenämnden /
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Genomfört

Grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden, får i uppdrag att under 2018 ta fram ett
förebyggande styrdokument mot psykisk ohälsa.

Grundskolenämnden

Genomfört

Gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas hjälp att
ta körkort. Under 2018 ska ett första steg tas genom att eleverna erbjuds
stöd med den teoretiska delen av körkortsutbildningen.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Genomfört

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda möjligheten att
starta en profil inom spelutveckling på teknikprogrammet.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

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.

Genomfört

Genomfört
Delvis
genomfört
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Ingen indikator följs upp i delårsrapporten.
Uppdrag

Enhet

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens
kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt
hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy.

Status T2 2018

Kommunstyrelsen

Genomfört
Delvis
genomfört

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

Måluppfyllelse

●

Utfall
2017

Mål
2018

Utfall
Tertial 2 2018

81

80

98

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8
veckor efter ansökan
Samhällsbyggnadsämndens 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 moment i den interna hanteringen har tagits
bort. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort
handläggningstid som möjligt.

Uppdrag

Enhet

Status T2 2018

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

Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten
Borås.

Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att
under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat
skyttecentrum i Borås

Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

Underhållsbehovet när det gäller bevaransvärda kulturfastigheter ska
inventeras och en underhållsplan ska tas fram.

Lokalförsörjningsnämnden

Genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att slutföra uppdraget med att
ta fram lämpliga platser för stadsodling.
Enligt beslut i Kommunstyrelsen förs uppdraget över till Tekniska
nämnden.

Tekniska
nämnden

Ej genomfört
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Uppdrag

Enhet

Status T2 2018

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

Tekniska
nämnden /
Kommunala bolag

Delvis
genomfört

Tekniska nämnden uppdras att förbättra belysningen och öka
tillgängligheten i Östermalmsparken

Tekniska
nämnden

Delvis
genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 ta fram en åtgärdsplan
för trygghetsskapande åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar

Tekniska
nämnden

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

Kommunala bolag

Genomfört

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Ingen indikator följs upp i delårsrapporten.
Uppdrag

Enhet

Status T2 2018

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden
ska påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter.
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen

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.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

-

Utfall
2017

Mål
2018

Utfall
Tertial 2 2018

376 704

427 000

_

Tekniska nämnden redovisar även i delårsrapporten att värdet ej är framtaget då ett stort antal
driftstörningar har uppträtt under perioden så att tillförlitligheten i värdet måste utredas vidare.
Uppdrag

Enhet

Status T2 2018

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

Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

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

Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört
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Uppdrag

Enhet

Status T2 2018

Kommunstyrelsen

Delvis
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

Delvis
genomfört

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla förvaltningar inventera
möjligheten att erbjuda inomhusparkering för anställdas cyklar, och även
möjlighet att erbjuda elcykelladdning.

Lokalförsörjningsnämnden

Genomfört

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är
tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.

Tekniska
nämnden

Genomfört

Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor
användas för att bygga cykelställ på strategiska platser.

Tekniska
nämnden

Genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden
med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder.

Tekniska
nämnden

Genomfört

Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark

Tekniska
nämnden

Skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga gymnasieelever från
och med hösten 2018.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Genomfört

Kommunala bolag

Genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.

Fri parkering för elmopeder ska införas enligt samma regler som redan
gäller för elbilar.

Delvis
genomfört

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

Måluppfyllelse

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

■

Utfall
2017

Mål
2018

Utfall
Tertial 2 2018

-

50

40,6

Utfallet för andelen ekologiska livsmedel för nämnderna varierar:
• Förskolenämnden 50,5 %
• Grundskolenämnden 39 %
• Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 51,5 %
• Vård- och äldrenämnden 36,7 %
• Servicenämnden 30,9 %
• Sociala omsorgsnämnden 22,4 %
De flesta nämnder redovisar en minskning jämfört med den första tertialen. Anledningen till denna
minskning är att livsmedelspriserna generellt har ökat under 2018 vilket minskar möjligheterna för
kostverksamheterna att, inom budgetram, köpa ekologiska livsmedel.
Arbete pågår för att hitta en metod för att systematiskt kunna mäta närproducerat enligt stadens
definition.
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Uppdrag

Enhet

Status T2 2018

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön
IT som innebär bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in
ska ha en bra energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras
under året.

Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

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

Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av
uppsökande verksamhet när det gäller Fairtrade City, internt i Borås Stad
och externt mot medborgare och företag. Uppdraget tas fr om 2018 över
av Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Genomfört

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska
genomföras

Kommunstyrelsen

Ej genomfört

Försök ska genomföras på någon eller några skolor på gymnasie- eller
grundskolenivå att minska specialkostbehovet genom att erbjuda en
vegansk grundbuffé, med tillbehör som till exempel kött, fisk eller äggmat.

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

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi
och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för återvinning.
Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur ideella föreningar som vill
miljödiplomera sig skulle kunna få stöd och råd av nämnden i detta
arbete.

Miljö- och
konsumentnämnden

Genomfört

Fritids- och
folkhälsonämnden

Delvis
genomfört

Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid

Måluppfyllelse

●

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda

■

Utfall
2017

Mål
2018

Utfall
Tertial 2 2018

7,3

7,5

7,4

408

420

426

31

35

29,7

Sjukfrånvaron har planat ut och har de senaste två åren pendlat mellan 7,3 – 7,5 procent. Under det
senaste året har ett flertal yrkesgrupper sänkt sin sjukfrånvaro eller uppnår samma nivå. Det är fler
grupper inom kontaktyrken som visare en negativ utveckling men det finns även grupper inom den här
kategorin som visar ett gott resultat. Utifrån ett könsperspektiv är det männen som svarar för
sänkningen i sjukfrånvaro.
Andelen timavlönade har i stort en positiv utveckling över tid. Några större förvaltningar med stort
behov av timavlönad personal lyfter fram problematiken kring låg grundbemanning och hög
sjukfrånvaro.
Organisationshälsan har försämrats vilket indikerar att det finns organisatoriska faktorer som påverka
arbetsmiljön negativt.
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Uppdrag

Enhet

Status T2 2018

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

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att
möjliggöra analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv.
Stadskansliet ska under året ta fram konkreta exempel för hur arbetet
med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras.

Kommunstyrelsen

Genomfört

CKS ska föra en dialog med polisen om att inrätta lokala och/eller mobila
polisstationer.

Kommunstyrelsen

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

Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg.

Kommunstyrelsen

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

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av förskolor
överväga samlokalisering av förskolor och bostäder för äldre

Lokalförsörjningsnämnden

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska
inte konkurrera på den privata marknaden.

Servicenämnden

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga
organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella
krav på utbildning.

Arbetslivsnämnden

Ej genomfört
Delvis
genomfört
Ej genomfört
Delvis
genomfört

Delvis
genomfört
Genomfört

Genomfört
Delvis
genomfört
Genomfört

Jämställdhetsperspektivet

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen.
Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet med
jämställdhetsintegrering att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att
resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett
bakgrund och tillhörighet. Varje nämnd ska ha en handlingsplan för
jämställdhetsintegrering och den ska bland annat innehålla verksamhetens behov av
insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget.
I Budget 2018 skall nämnderna beskriva hur nämnden avser att arbeta för att
budgetprocessen och budgeten ska främja jämställdhet. I delårsrapporten ska nämndens
intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet följas upp genom att beskriva vilka
effekter nämnden hittills har uppnått eller önskar att uppnå inom området. Fokus är att
beskriva hur det dagliga arbetet kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom
verksamheten, dels pågående eller planerade projekt med anknytning till
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jämställdhetsfrämjande utveckling. Nedan följer några exempel på aktiviteter som
rapporterats från nämnderna i delårsrapporten per augusti.
Flera förvaltningar har fortsatt arbetet med att utveckla användandet av könsuppdelad
statistik för att kunna göra analyser utifrån jämställdhetsperspektivet. Exempel är Vård- och
äldrenämnden som tittar på olika områden såsom könsfördelning av antalet brukare,
biståndsbedömda och utförda insatser. Denna statistik ligger sedan till grund för dialog när
medarbetare ges utrymme att diskutera ärenden och olika case på ett strukturerat sätt.
Inom Sociala nämnden har ett behov identifierats att fokusera på att granska
myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv och att öka medarbetarnas kompetens
inom området för att uppnå jämlikhet i verkställighet av insatser och aktiviteter.
Tekniska nämnden driver ett projekt Vintercyklister som genomförs under vinterperioden
och projektet syftar till att fler ska välja cykel som transportmedel även vintertid. Och
projektet har en ambition om en jämn fördelning av män och kvinnor. Inom Tekniska
nämnden finns en grundtanke om att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en
mötesplats med aktiviteter där både barn och vuxna deltar.
Fritids- och folkhälsonämndens Badenhet bedriver en ”öppen” verksamhet som välkomnar
alla oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund. Under året ska nämnden försöka hitta ett
system för att kunna mäta könsfördelningen på de besökare som köper årskort till
anläggningarna. Ett kvinnligt nätverk som har till uppgift att stödja idrottstjejer
flickor/kvinnor som bedriver elitidrott eller är i gränslandet att idrotta på elitnivå har
startats upp.
Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska vuxenutbildningen samverka utifrån
uppdraget ”Mammor i arbete” med Arbetslivsförvaltningen och Förskoleförvaltningen.
Syftet med uppdraget är att utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete ska kunna
etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens del blir att bedöma personernas
språkkunskaper och erbjuda dem SFI.
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Sammanställd redovisning
Resultaträkning
mnkr
Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

Kommun

Koncern

Delår 2018- Delår 2017- Delår 2018- Delår 201708
08
08
08
1 151

1 078

2 285

2 232

0

0

0

0

-5 030

-4 741

-5 751

-5 414

-152

-142

-372

-360

-4 031

-3 805

-3 838

-3 542

3 305

3 191

3 305

3 191

848

834

848

835

145

100

8

11

-70

-62

-33

-63

197

258

290

432

Not
1
1
2
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Balansräkning
mnkr

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Kommun

Koncern

Delår
2018-08

Bokslut
2017-12

Delår
2018-08

Bokslut
2017-12

12 145

11 148

14 422

13 235

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

2
4 541

2
4 274

6
14 189

5
12 996

Finansiella anläggningstillgångar

7 602

6 872

227

234

Omsättningstillgångar

2 012

1 841

1 709

1 968

Förråd m m

245

233

272

264

1 035

800

598

895

Kortfristiga placeringar

602

602

644

602

Kassa och bank

130

206

195

207

14 157

12 989

16 131

15 203

Kortfristiga fordringar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

4 844

4 646

5 890

5 650

- därav periodens/årets resultat

197

198

290

9

Avsättningar

615

604

1 117

1 104

Avsättningar för pensioner

563

548

614

596

52

56

503

508

Skulder

8 698

7 739

9 124

8 449

Långfristiga skulder

4 931

4 781

4 960

4 877

Kortfristiga skulder

3 767

2 958

4 164

3 572

14 157

12 989

16 131

15 203

Övriga avsättningar

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser

-

-

1 665

1 665

456

216

2 121

1 881

Ak tuella panter och ansvarsförbindelser per 2018-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga
förändringar har sk ett sedan 2017-12-31.
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Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommun

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kommun

mnkr
Avgifter och ersättningar
Hyror och arrenden
Driftbidrag
Återbetalning AFA-försäkring
Investeringsbidrag (direktförda)
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar
Försäljning av exploateringsfastigheter
Försäljningsmedel övrigt
Övrigt
Summa

mnkr
Personalkostnader
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner
Tjänster
Materiel
Realisationsförluster
Transfereringar, bidrag mm
Summa

2018-08
391
112
537
0
3
48
28
24
8
1 151

2018-08
-3 386
-1 414
-1 255
-179
0
-210
-5 030

2017-08
385
109
514
0
3
10
21
25
11
1 078

2017-08
-3 189
-979
-1 164
-170
0
-218
-4 741

Koncern

2018-08
957
566
557
0
3
48
28
35
91
2 285

Koncern

2018-08
-3 724
-1 514
-1 568
-244
0
-215
-5 751

2017-08
993
534
538
0
3
11
21
36
96
2 232

2017-08
-3 528
-1 078
-1 410
-252
0
-224
-5 414

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 8.2 och 22
upprättar Borås Stad sammanställd redovisning och delårsrapport som utgår från
underkoncernernas bokslut. Delårsrapporten grundas på faktisk redovisning till och med
31 augusti 2018. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats
och bokförts i 201808. 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.
Förändring av redovisningsprinciper
Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett sedan föregående årsbokslut.

28 (28)

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-augusti 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Kommunstyrelsen beviljas ett utökat kommunbidrag med 1,5 mnkr för stadens IT-utveckling.
Medlen finns avsatta centralt inom ramen för ökade licenskostnader.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2018-09-17

Kommunfullmäktiges
arvodesdelegation
Dnr KS2018-00027

Göran Björklund
Handläggare
033 358300

1(1)

Kommunfullmäktige

Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2019-2022
Kommunfullmäktiges arvodesdelegation föreslår
Kommunfullmäktige besluta
Första meningen under rubriker ”Kommunalråd” i bilaga A till ”Bestämmelser
om ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2022” skall lyda: ”Till
kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad”
Mot beslutet reserverar sig Crister Spets (SD), se bilaga.
Ärendet i sin helhet
Kommunalråden har idag rätt till semester enligt följande: ”Kommunalråd äger för
varje år ta ut den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare med
motsvarande ålder är berättigad till enligt AB 01. Under denna ledighet utgår,
utöver arvode, ersättning motsvarande semesterdagstillägg enligt AB 01.”
Stadsledningskansliet, förhandlingschef Annika Dahlén, har utrett frågan om
semester för kommunalråd. Enligt SKL skall kommunalråd inte vara anställda utan
ha arvode. Fråga om inlösen av semesterrätten har därför blivit aktuell. Utifrån
gällande kommunalrådslön 2018 (57.550 kr/mån) föreslås att arvodet i 2018:års
nivå skulle räknas upp med 2.997 kr/dag x 30 som kompensation för borttagen
semesterrätt (2.648,88 semesterdaglön + 348,18 semesterdagstillägg). Ny
kommunalrådslön skulle alltså vara 65.000/mån i 2018:års nivå om borttagen
semesterrätt kompenseras.
För att inte denna kompensation ska slå igenom på alla arvoden genom kopplingen
till GN (grundnivån) föreslås att kommunalrådens nya arvodesnivå blir 1,2 GN.

Per-Olof Höög
Ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Instans

Kommunfullmäktige
§ 193

Dnr KS 2018-00367 1.1.1.25

Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2019-2022
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 122, sid B 2129)
Kommunfullmäktiges beslut med 56 röster mot 11, 6 avstår:
Första meningen under rubriker ”Kommunalråd” i bilaga A till ”Bestämmelser
om ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2022” skall lyda: ”Till
kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad” .
Reservation/Protokollsanteckning
Mot besluter reserverar sig Andreas Exner (SD), Christer Spets (SD), Björn
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Olof Brandberg
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD), Lennart Andreasson
(V), Ida Legnemark (V), Anne Rapinoja (V) och Peter Wiberg (V), Gabriella
Andersson (V) och Stefan Lindborg (V).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges Arvodesdelegation har tillskrivit fullmäktige och
föreslagit att kommunalrådens rätt till semester tas bort och att semesterrätten
löses in.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, Arvodesdelegationens förslag om ”Bestämmelser om
ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022.
2. Reservation Sverigedemokraterna, Arvodesdelegationens förslag om
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 20192022.
3. Alternativt förslag Vänsterpartiet, Arvodesdelegationens förslag om
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 20192022.
4. Protokollsanteckning Sverigedemokraterna, Arvodesdelegationens
förslag om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2019-2022.
5. Bilaga, Arvodesdelegationens förslag om ”Bestämmelser om
ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 – Spårbara
ändringar
Jäv
På grund av jäv deltar inte Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M),
Andreas Exner (SD), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson
(S), Malin Carlsson (S) och Tom Andersson (MP) i handläggning och beslut i
detta ärende.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Instans

Kommunfullmäktige

För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Åke Ekvad (KD)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Per Månsson (M)
För Andreas Exner (SD) tjänstgör Eva Eriksson (SD)
För Kerstin Hermansson (C) tjänstgör Karl-Erik Nilsson (C)
För Anna Svalander (L) tjänstgör Soroush Rezai )(L)
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Bengt Bohlin (S)
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Jessica Eng Strömberg (S)
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Anna-Karin Gunnarsson (MP).
Yrkanden
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Kristian Silbvers (SD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Justering av
arvodena till 0,9 GN blir gällande i bilaga A till ” Bestämmelser om ersättning
till kommunens förtroendevalda 2019-2022” under rubriken ”kommunalråd”,
se bilaga.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Ida Legnemarks (V) yrkande
och dels till Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: Den som bifaller Ida
Legnemarks (V) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunfullmäktige beslutat att Kristian Silbvers (SD) yrkande är motförslag
till Kommunstyrelsens förslag”.
Omröstningsresultat
Omröstning se bilagd voteringslista nr 2.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 11 röster mot 6, 56 avstår:
Kristian Silbvers (SD) yrkande är motförslag till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens
förslag och dels till Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: Den som bifaller
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunfullmäktige beslutat enligt Kristian Silbvers (SD) yrkande”.
Omröstningsresultat
Omröstning se bilagd voteringslista nr 3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-11-22
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Kommunfullmäktige
§ 194

Dnr KS 2018-00367 1.1.1.25

Tillägg till bilaga A i Bestämmelser om ersättning till
kommunens förtroendevalda 2019-2022
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 123, sid B 2136)
Kommunfullmäktiges beslut
Följande tillägg skall göras under Bilaga A i bestämmelserna:
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård- och
äldrenämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i
”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2)
dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis
överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.
Förskolenämnden och Individ- och familjomsorgsnämnden
Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt
§ 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen
en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis
överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Jourersättning 0,018 GN/vecka
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningens ordförande har i skrivelse till Kommunfullmäktige
anmält att genom ett förbiseendefel har ett textavsnitt under Bilaga A i
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022”
fallit bort i samband med Kommunfullmäktiges beslut i juni 2018 och föreslagit
att fullmäktige därför beslutar att återinföra avsnittet.
Beslutsunderlag
Skrivelse, Arvodesdelegationens förslag om ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda 2019-2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 195

Dnr KS 2018-00730 1.1.1.0

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 124, sid B 2139)
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2019:
17 januari, 21 februari (allmänhetens frågestund), 21 mars, 25 april
(årsredovisning) (allmänhetens frågestund), 23 maj, 19 juni (onsdag), 22 augusti,
26 september (allmänhetens frågestund), 17 oktober, 20-21 november (beslut
om budgeten), 19 december.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 25
april med början kl 13.00, den 20-21 november med början kl 09.00, den 21
februari, och den 26 september kl 17.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås
Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund
vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga
frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019
Sista
inlämningsdag
för ärenden till
administrationen

Kommunstyrelsen

Publicering

Kommunfullmäktige

Sammanträde
Måndag
kl 14.00

23/11-2018

10/12-2018

17/12-18

28/12

11/1

21/1

11/1

25/1

4/2

25/1

8/2

18/2

8/2

22/2

4/3

22/2

8/3

18/3

15/3

29/3

8/47)

29/3

12/4

23/49)

12/4

26/4

6/5

26/4

10/5

20/5

10/5

24/5

24/5

Publicering

7/1

17/1

11/2

21/2 11)

11/3

21/3

15/4

25/46)7)10)

13/5

23/5

3/6

11/6

19/62)

7/6

17/6

12/8

22/8

26/7

9/8

19/8

9/8

23/8

2/9

16/9

26/9 11)

23/8

6/9

16/9

6/9

20/9

30/9

7/10

17/10

20/9

4/10

14/101)3)8)
15/101)3)9)

Anm

Sammanträde
Torsdag
kl 18.00

4/10

18/10

28/101)3)4)

18/10

1/11

11/11

1/11

15/11

15/11

29/11

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Sammanträdet börjar kl 09.30
Onsdag
Beslut i övriga ärenden
Beslut om budgeten
Sammanträdet börjar kl 09.00
Sammanträdet börjar kl 13.00
Behandling av årsredovisning
Gruppöverläggningar (budget)
Tisdag
Allmänhetens frågestund, kl 13.00
Allmänhetens frågestund, kl 17.00

20/112)4)5)
10/11

21/114)5)

25/11

9/12

19/12

9/12

-

X/1-2020

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2018-10-29
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2018-11-22
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Kommunstyrelsen
§ 498

Dnr KS 2018-00757 1.2.3.2

Kvittering av utbetalningar från kommunens
banktillgodohavanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess
nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills
vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2019 års utgång ska
kvitteras av:
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C)
finanschef Martin Jakobsson
redovisningschef Keijo Tossavainen
finanssekreterare Carina Andell
ekonom Kerstin Jönsson
i samtliga fall med kontrasignation av
ekonom Saeid Najafi
ekonom Catharina Jacobson
assistent Jeanette Daag-Rezac

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Göran Björklund
Handläggare
033 358300
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Datum

Instans

2018-12-03

Kommunfullmäktiges valberedning
Dnr KS 2018-00868 1.1.1.2

Kommunfullmäktige

Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning
gällande förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Kommunfullmäktige
besluta
Nominerade personer väljs till innehavare av förtroendeuppdrag enligt
valberedningens förslag.
Ersättare inträder för ledamot i enlighet med valberedningens förslag.
Kommunstyrelsen delegeras att besluta om instruktioner till valda ombud på
föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening.
Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning skall valberedningen i december
månad det år val till Kommunfullmäktige ägt rum framlägga förslag till de val
som då skall förrättas.
Med anledning härav föreslår valberedningen att nominerade personer i
upprättad förteckning väljs till angivna förtroendeuppdrag.
Valberedningen föreslår dessutom att ersättare i förekommande fall skall
inträda för ordinarie ledamot i föreslagen ordning.
Ärendet i sin helhet
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning skall valberedningen i december
månad det år val till Kommunfullmäktige ägt rum framlägga förslag till de val
som då skall förrättas.
Med anledning härav föreslår valberedningen att nominerade personer i
upprättad förteckning väljs till angivna förtroendeuppdrag.
Valberedningen föreslår dessutom att ersättare i förekommande fall skall
inträda för ordinarie ledamot i följande ordning:
A

Ersättare från det parti vars ordinarie ledamot är frånvarande
inträder i den ordning de är valda.

B

Om under A angiven ersättare ej finns, inträder ersättare i nämnd
ordning:

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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C)

1

För Moderata Samlingspartiet –ersättare tillhörande
Kristdemokraterna

2

Socialdemokraterna - ersättare tillhörande
Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet och
Liberalerna

3

För Sverigedemokraterna - ersättare tillhörande
Kristdemokraterna och Moderata Samlingspartiet

4

För Kristdemokraterna - ersättare tillhörande
Moderata Samlingspartiet

5

För Liberalerna - ersättare tillhörande Centerpartiet,
Miljöpartiet de Gröna och Socialdemokraterna

6

För Vänsterpartiet –

7

För Centerpartiet - ersättare tillhörande Liberalerna,
Miljöpartiet de Gröna och Socialdemokraterna

8

För Miljöpartiet de Gröna - ersättare tillhörande
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna

För varje ledamot: Den ersättare som har flest tjänsteår eller, om
två eller flera har lika många tjänsteår, den av dem som är äldst
och inte redan har inträtt för ledamot enligt bestämmelserna
under A eller B

Yvonne Persson
ordförande
Göran Björklund
sekreterare

Attestregler Kommunstyrelsen (beslutade av Kommunstyrelsen 2018-xx-xx)
Detta reglemente gäller för Kommunstyrelsen och dess förvaltnings samtliga ekonomiska
transaktioner (Stadsledningskansliet inklusive kommungemensam ram). Med ekonomiska
transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om
kommunal redovisning. Med attest avses att intyga att kontroll har skett, att godkänna riktigheten.
Attestering är en kontrollfunktion och inte en beslutsfunktion. Beslut om t ex en anskaffning och
villkoren för denna har som regel tagits långt före det att attestering utförs.
Målsättningen med reglerna är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:
Prestation
Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen, eller att transaktionen i övrigt
stämmer med avtalade villkor.
Bokföringsunderlag
Att verifikationen uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen och hanteras enligt god
redovisningssed.
Villkor
Att rätt villkor tillämpas, t ex prisöverenskommelser, förfallodatum mm.
Bokföringstidpunkt
Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
Kontering
Att transaktionen är rätt konterad.
Beslut
Att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare och ligger inom dennes behörighet.
Attestreglerna säkerställer en tvåhandsprincip – d v s att minst två personer alltid granskar en
faktura. Kommunstyrelsens attesträtter begränsas i olika beloppsnivåer. Obegränsad attestnivå
gäller enbart för förvaltningschefen.
Attestering får inte ske av transaktioner som rör attestanten själv eller närstående (jäv), oavsett
beloppsnivå. Vid sådana transaktioner ska närmaste chef attestera transaktionen, för
förvaltningschefen sker attest av kommunstyrelsens ordförande.
Vid rättning av uppenbara felaktigheter samt periodiseringar kan attestering ske av förvaltningens
ekonom.
Följande attestnivåer gäller för Kommunstyrelsen:
 1 kr: Verksamhetsnära kontrollfunktion
 50 000 kr: Annan chef
 100 000 kr: T ex enhetschef
 500 000 kr: T ex avdelningschef
 Obegränsad: Förvaltningschef
Kommunstyrelsen överlåter attesträtt till Servicenämnden avseende ansvar
033142 Momsredovisning, 033162 Löneredovisning, 095200 Busskort till anställda samt 095300
Förmånscyklar.
Förvaltningschefen ansvarar för att aktuellt namnteckningsprov finns upprättat för dem med
attesträtt över 1 kr.

Kommunstyrelsen ska besluta om attestregler årligen.
Attestregler per ansvar gäller enligt nedan.
034100
034100
034100
034100
034200
034200
034200
034200
034200
034210
034210
034210
034210
034210
034220
034220
034220
034220
034220
034230
034230
034230
034230
034230
034240
034240
034240
034240
034240
034240
034250
034250
034250
034250
034250
034260
034260
034260
034260
034260
034300

Kontorsledning
Kontorsledning
Kontorsledning
Kontorsledning
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Juridik
Juridik
Juridik
Juridik
Juridik
Valnämnd
Valnämnd
Valnämnd
Valnämnd
Valnämnd
Stadsarkivet
Stadsarkivet
Stadsarkivet
Stadsarkivet
Stadsarkivet
Stadsarkivet
Kommunalråd och blocksekr.
Kommunalråd och blocksekr.
Kommunalråd och blocksekr.
Kommunalråd och blocksekr.
Kommunalråd och blocksekr.
KS förtroendevalda
KS förtroendevalda
KS förtroendevalda
KS förtroendevalda
KS förtroendevalda
Kommunikation

ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL

1kr-Obegränsat
Obegränsat
Petra Nilsson
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Göran Björklund
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Göran Björklund
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Göran Björklund
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Göran Björklund
Svante Stomberg
1kr-100-500-Obegränsat
100-500-Obegränsat
Håkan Ek
Camilla Brodin
Göran Björklund
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Göran Björklund
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Göran Björklund
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat

034300
034300
034300
034300
034400
034400
034400
034400
034400
034410
034410
034410
034410
034410
034420
034420
034420
034420
034420
034420
034430
034430
034430
034430
034430
034430
034440
034440
034440
034440
034440
034500
034500
034500
034500
034500
034510
034510
034510
034510
034510
034520
034520
034520
034520

Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Strategisk IT
Strategisk IT
Strategisk IT
Strategisk IT
Strategisk IT
Personal och förhandling
Personal och förhandling
Personal och förhandling
Personal och förhandling
Personal och förhandling
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Förhandling
Förhandling
Förhandling
Förhandling

ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100

500-Obegränsat
Petra Nilsson
Marie Ingvarsson
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Åsa Mattsson
Magnus Widén
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Åsa Mattsson
Magnus Widén
Svante Stomberg
1kr-100-500-Obegränsat
100-500-Obegränsat
Åsa Mattsson
Roger Cardell
Magnus Widén
Svante Stomberg
1kr-100-500-Obegränsat
100-500-Obegränsat
Åsa Mattsson
Martin Jakobsson
Magnus Widén
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Åsa Mattsson
Magnus Widén
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Att grp EFH XE0304
Per Olsson
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Att grp EFH XE0304
Per Olsson
Svante Stomberg
1kr-100-500-Obegränsat
100-500-Obegränsat
Att grp EFH XE0304
Annica Dahlén

034520
034520
034530
034530
034530
034530
034530
034540
034540
034540
034540
034540
034540
034544
034544
034544
034544
034544
034544
034544
034550
034550
034550
034550
034550
034550
034600
034600
034600
034600
034610
034610
034610
034610
034610
034620
034620
034620
034620
034620
034700
034700
034700
034700
034700

Förhandling
Förhandling
Fackliga förtroendemän
Fackliga förtroendemän
Fackliga förtroendemän
Fackliga förtroendemän
Fackliga förtroendemän
Bemanning
Bemanning
Bemanning
Bemanning
Bemanning
Bemanning
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Organisationshälsa
Organisationshälsa
Organisationshälsa
Organisationshälsa
Organisationshälsa
Organisationshälsa
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Servicecenter
Servicecenter
Servicecenter
Servicecenter
Servicecenter
Mark och exploatering
Mark och exploatering
Mark och exploatering
Mark och exploatering
Mark och exploatering

ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT50
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR

Per Olsson
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Att grp EFH XE0304
Per Olsson
Svante Stomberg
1kr-100-500-Obegränsat
100-500-Obegränsat
Att grp EFH XE0304
Yvonne Vedin
Per Olsson
Svante Stomberg
1kr-50-100-500-Obegränsat
50-100-500-Obegränsat
Emelie Persson
Dagmar Lindbratt
Yvonne Vedin
Per Olsson
Svante Stomberg
1kr-100-500-Obegränsat
100-500-Obegränsat
Petra Nilsson
Helén Nordenstam
Per Olsson
Svante Stomberg
500-Obegränsat
Caroline Carlsson
Anders Glemfeldt
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Caroline Carlsson
Anders Glemfeldt
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Caroline Carlsson
Anders Glemfeldt
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Maria Andrén
Elisabeth Eickhoff
Svante Stomberg

034800
034800
034800
034800
034800
034900
034900
034900
034900
034900
034910
034910
034910
034910
034910
034920
034920
034920
034920
034920
034920
035100
035100
035100
035100
035100
035110
035110
035110
035110
035110
035110
035120
035120
035120
035120
035120
035130
035130
035130
035130
035130
035140
035140
035140

Strategiskt samhällsplanering
Strategiskt samhällsplanering
Strategiskt samhällsplanering
Strategiskt samhällsplanering
Strategiskt samhällsplanering
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Administrativa enheten
Administrativa enheten
Administrativa enheten
Administrativa enheten
Administrativa enheten
Administrativa enheten
Koncerninköp
Koncerninköp
Koncerninköp
Koncerninköp
Koncerninköp
Upphandling
Upphandling
Upphandling
Upphandling
Upphandling
Upphandling
E-handel
E-handel
E-handel
E-handel
E-handel
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Hållbarhet
Hållbarhet
Hållbarhet

ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0

1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Bengt Himmelmann
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Ingegerd Eriksson
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Ingegerd Eriksson
Svante Stomberg
1kr-100-500-Obegränsat
100-500-Obegränsat
Petra Nilsson
Agneta Simring Larsson
Ingegerd Eriksson
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Ida Johansson
Iqbal Musaji
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Ida Johansson
Martin Perlstedt
Iqbal Musaji
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Ida Johansson
Iqbal Musaji
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Ida Johansson
Iqbal Musaji
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Ida Johansson

035140
035140
035210
035210
035210
035210
035210
035210
035220
035220
035220
035220
035220
037100
037100
037100
037100
037200
037200
037200
037200
037400
037400
037400
037400
037400
037800
037800
037800
037800
039170
039170
039170
039170

Hållbarhet
Hållbarhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Kunskap
Kunskap
Kunskap
Kunskap
Kunskap
Kommungemensam vht, kontorsledning
Kommungemensam vht, kontorsledning
Kommungemensam vht, kontorsledning
Kommungemensam vht, kontorsledning
Kommungemensam vht, sekretariat
Kommungemensam vht, sekretariat
Kommungemensam vht, sekretariat
Kommungemensam vht, sekretariat
Kommungemensam vht, ekonomistyrning
Kommungemensam vht, ekonomistyrning
Kommungemensam vht, ekonomistyrning
Kommungemensam vht, ekonomistyrning
Kommungemensam vht, ekonomistyrning
Kommungemensam vht, samhällsplanering
Kommungemensam vht, samhällsplanering
Kommungemensam vht, samhällsplanering
Kommungemensam vht, samhällsplanering
Fastighetsförsäljningar
Fastighetsförsäljningar
Fastighetsförsäljningar
Fastighetsförsäljningar

ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATTOBEGR
ATTBEL
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR

Iqbal Musaji
Svante Stomberg
1kr-100-500-Obegränsat
100-500-Obegränsat
Petra Nilsson
Rangbar Mohammad
Peder Englund
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Peder Englund
Svante Stomberg
1kr-Obegränsat
Obegränsat
Petra Nilsson
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
Petra Nilsson
Göran Björklund
Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
500-Obegränsat
Petra Nilsson
Magnus Widén
Svante Stomberg

ATTBEL

1kr-500-Obegränsat

ATT0

Petra Nilsson

ATT500

Bengt Himmelmann

ATTOBEGR
ATTBEL
ATT0
ATT500
ATTOBEGR

Svante Stomberg
1kr-500-Obegränsat
Maria Andrén
Elisabeth Eickhoff
Svante Stomberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Instans

Kommunstyrelsen
§ 542

Dnr KS 2018-00799 2.4.1.2

Attestregler Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Attestregler för Kommunstyrelsen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut om intern kontrollplan ska styrelsen
årligen besluta om attestregler (se bilaga) för att säkerställa ändamålsenlighet
och god intern kontroll.
Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, 2018-12-17
2. Skrivelse, 2018-12-17
3. Bilaga – Attestregler Kommunstyrelsen 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)

Sida

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Datum

Instans

2019-01-15

Servicenämnden
Dnr SN 2019-00001 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

1(1)

Anmälningsärenden 2019-01-24
Servicenämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna
Anmälningsärenden

a. Delårsrapport januari-augusti 2018 för nämnderna och de kommunala
bolagen
Dnr SN 2018-00146 1.1.3.1
b. Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda
Dnr SN 2018-00147 1.1.3.1
c. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
Dnr SN 2018-00148 1.1.3.1
d. Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden
Dnr SN 2018-000149 1.1.3.1
e. KF beslut 2019-12-19 § 209 Inträdesordning ersättare
Dnr SN 2019-00002 1.1.3.1
f. Klimatkompensering 2016-2018
Dnr SN 2019-00007 1.1.3.1
g. Attestregler Kommunstyrelsen 2019
Dnr SN2019-00013

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

DELEGATIONSBESLUT
Datum

Instans

2019-01-15

Servicenämnden
Dnr SN 2019-00003 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

1(1)

Delegationsbeslut 2019-01-24
Servicenämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna
Delegationsbeslut

1. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad
Dnr SN 2019-00005 1.1.3.1
2. Förteckning över delegationsbeslut anställningar
Dnr SN 2019-00006 1.1.3.1
3. Attesträtt för ekonomiska transaktioner
Dnr SN 2018-00112

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

INFORMATIONSÄRENDEN
Datum

Instans

2019-01-15

Servicenämnden
Dnr SN 2019-00004 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

1(1)

Informationer 2019-01-24
Servicenämndens beslut
Redovisade informationsärenden läggs till handlingarna
Informationer

a. Miljöutbildning för Borås Stads anställda och politiker

b. Information från avdelningarna
Ann Landegren, avdelningschef för Fordon-Verkstad
Ann Malm avdelningschef för Affärsstöd
Carina Andersson, avdelningschef Personal- och Kontorsservice
Niclas Bodeklint, avdelningschef för Dataservice
Ulf Raneby, avdelningschef Entreprenad

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

