Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2019-01-30
1.

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-12-19-20 § 209 samt bilaga avseende
Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022 (201900006 1.1.1.2).

2.

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsdrag 2018-11-22 § 195 samt bilaga avseende
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019 (2018-00166 3.5.8.25).

3.

Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-11-22 § 196 samt bilaga avseende Borås
Arena 2.0 (2016-00155 821).

4.

Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-11-22 § 189 samt bilaga Delårsrapport
januari-augusti 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen (2018-00222 1.2.1.4).

5.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Alidebergsbadet (2018-00230 3.2.1.7).

6.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Borås Simarena (2018-00230 3.2.1.7).

7.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Dalsjöbadet (2018-00230 3.2.1.7).

8.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Stadsparksbadet (2018-00230 3.2.1.7).

9.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Sandaredsbadet (2018-00230 3.2.1.7).

10. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2018-12-19 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Alidebergsbadet (2018-00230 3.2.1.7).
11. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2019-01-14 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Borås Simarena (2018-00230 3.2.1.7).
12. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2018-12-19 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Dalsjöbadet (2018-00230 3.2.1.7).
13. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2018-12-19 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Stadsparksbadet (2018-00230 3.2.1.7).
14. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2018-12-19 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Sandaredsbadet (2018-00230 3.2.1.7).

15.

Miljöförvaltningen/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Svar på inspektionsrapport
2018-10-04 Byttorps IF samt bilaga (2018-00225 3.2.1.6).

16.

Miljöförvaltningen: Beslut 2019-01-14 om riskklassning och årlig kontrollavgift för Brygghuset
(2019-00011 3.2.1.8).

17.

Borås Stad/IF Elfsborg: Bekräftelse mellan IF Elfsborg och Borås Stad på nyttjande av
träningsanläggning för UEFA-säsongen 2019/2020 samt fotbollsanläggning för matcher ingående i
UEFA:s klubbtävlingar 2019/2020 (2019-00021 3.6.2.8).

18.

Förvaltningsrätten i Jönköping: Anmälan av Förvaltningsrätten i Jönköpings dom 2018-11-30 i mål
nr 1128-18, Överklagan av beslut om att hyra lokal av Borås Stad (2018-00007 2.6.1.2).

19.

Boverket: Anmälan av Beslut 2018-12-04 enligt förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i
vissa bostadsområden, Fjärdingsparken i Borås (2017-00190 829).

20.

Borås Stad/Svenska Kyrkan: Anmälan av Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) mellan Borås Stad och Svenska kyrkan Borås gällande Öppen Ungdomsverksamhet i Gustav
Adolfs församlingshem 2019-01-01 - 2020-12-31 (2018-00232 3.6.7.25).

21.

Borås Stad/Polisen: Anmälan av Förlängning av medborgarlöfte Hässleholmen - Hulta - Norrby
under tiden 2019-02-01 - 2019-05-31 (2019-00020 1.1.6.0).

22.

Västra Götalandsregionen: Anmälan av Verksamhetsplan 2019 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Borås stad.

23.

Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från Lokala pensionärs- och
funktionshinderrådet 2018-11-22 (2018-00092 3.7.1.25).

24.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Uppdaterad Handlingsplan för en ekonomi i
balans 2018 (2018-00177 2.4.1.4).

25.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder
november 2018 (2018-00040 1.2.4.1).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-19-20
Instans

Kommunfullmäktige
§ 209

Dnr KS 2018-00868 1.1.1.2

Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning
gällande förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separat bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut
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 av ärendet
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.
Förslag och yrkanden
Yvonne Persson (S) yrkar bifall till valberedningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

2018-12-03
Göran Björklund
Handläggare
033 358300

Sida
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Instans

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

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Instans

Kommunfullmäktige
§ 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

Sida
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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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Instans

Kommunfullmäktige
§ 196

Dnr KS 2016-00807 821

Borås Arena 2.0
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 125, sid B 2140)
Kommunfullmäktiges beslut
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen på maximalt 55 miljoner kronor plus
moms totalt 69 miljoner kronor för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena i enlighet med det i ärendet redovisade förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås
Arena AB en utökad borgen på 55 miljoner kronor plus moms, för att vidta
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Bakgrunden är att
Kommunfullmäktige i januari 2016 beslutade att ge Borås Arena AB en utökad
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring
projektering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Borås Arena har till
dags dato förbrukat ca två miljoner kronor av dessa sju.
Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också
att arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang.
Borås Arena AB och IF Elfsborg har inkommit med en skrivelse till Borås Stad
om behovet av ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus
ligger på Sjuhäradsläktaren och på underhålls- och standardförbättrande åtgärder. På Sjuhäradsläktaren föreslås en ny lounge och flytt av en sambandscentral. En ombyggd Lounge kommer att kunna ta fler gäster vid evenemang,
något som IF Elfsborg tidigare erbjöd i Sjuhäradshallen. Sjuhäradshallen har
idag konverterats till ett Gymnastikens Hus och en Parasportanläggning.
Förändringen av sambandscentralen ligger i linje med de krav UEFA ställer på
en godkänd arena för internationellt tävlingsspel. Centralen blir också tillgänglig
med hiss. Den preliminära kostnaden för detta uppgår till ca 25 miljoner
kronor.
De föreslagna underhålls- och standardhöjande åtgärder är bland annat byte av
arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning (10 miljoner kronor),
nya storbildsskärmar, nytt inpasseringssystem, värme och vatten samt tilläggsisolering på samtliga läktare utom Elfsborgsläktaren åtgärdas, stolsbyte på vissa
partier, översyn av IT-lösningar på Arenan, staket- och insynsskydd ses över
samt att avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort återstående trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av
takläggningen för att komma åt det takläckage som finns idag. Totalt sett
beräknas dessa underhålls- och standardförbättrande åtgärder till 30 miljoner
kronor. De föreslagna åtgärderna kan betecknas som steg 1 i utvecklingen av
Arenan. Borås Arena AB kan komma att återkomma senare kring förslag på
utveckling av Elfsborgsläktaren.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Instans

Kommunfullmäktige

Sammantaget bedömer fritids- och folkhälsonämnden att det är motiverade
åtgärder som föreslås av Borås Arena AB. Arenan kommer fortfarande att vara
en av Sveriges absolut mest kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna
åtgärderna. Det är svårt att förutse den kommande hyresnivån beroende på vad
som ska betecknas som underhåll och investering med tillhörande avskrivningstider samt hur samtalen mellan Borås Arena AB och Skatteverket fortlöper
kring momsfrågan. Fritids- och folkhälsonämnden ber att få återkomma i det
ärendet.
Kommunstyrelsen kan konstatera att Borås Arena tillkomst för drygt 10 år
sedan har gett en mycket positiv utveckling för både elit- och breddfotbollen.
Till en förhållandevis låg investeringsutgift har staden fått en funktionell arena
året om som då gav eko i fotbollssverige som den första nya fotbollsarenan på
mycket länge. Flera har därefter uppförts. Ett antal har gått och det är logiskt
att en utveckling av arenans funktionalitet behöver göras.
Kommunstyrelsen är således i grunden positiv till Borås Arena AB´s planer på
att modernisera arenan. I borgensbeslutet på 7 mnkr 2016 som då omfattade
projektering och planering uppgick den totala beräknade investeringsutgiften till
100 miljoner kronor exkl. moms I detta läge går Borås Arena AB fram med ett
deletappsförslag för Sjuhäradsläktaren och ett antal underhållsåtgärder. Detta
förslag som Kommunfullmäktige får ta ställning till avser i detta läge endast
denna etapp och innebär 55 mnkr plus den del av byggmomsen som inte kan
dras av. Kommande etapper för arenans fortsatta utveckling får tas ställning till
i särskild ordning.
Kommunstyrelsen är medveten att detta kommer att påverka kommunens
kostnader för att förfoga över arenan enligt det avtal som råder mellan
kommunen och Borås Arena AB. Hur mycket nettodriftkostnaderna kommer
att öka får det vidare arbetet utvisa. I Kommunstyrelsens rambudget för 2019
finns 5,0 mnkr avsatt i driftbudgeten för utveckling av idrottsanläggningar.
I dagsläget har Borås Arena AB beviljad kommunal borgen på 127,3 miljoner
kronor varav 91,8 är utnyttjad före denna ansökan. Borås Arena AB erlägger
ingen borgensavgift för de lån som bolaget upptar vilket är brukligt gentemot
föreningslivet. Tidsrymden för hur länge den kommunala borgen gäller följer
löptiden för de lån som borgensbeviljandet avser.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeskrivelse
2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut
3. Skrivelse från IF Elfsborg om Borås Arena 2.0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Instans

Kommunfullmäktige
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Sida

SKRIVELSE
Datum

2018-10-01
Roger Kardell
Handläggare
033 357040

1(3)
Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016-00807 821

Borås Arena 2.0
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen på maximalt 55 miljoner kr plus moms
totalt 69 mnkr för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena i
enlighet med det i ärendet redovisade förslaget.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås
Arena AB en utökad borgen på 55 miljoner kr plus moms, för att vidta
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Bakgrunden är att
Kommunfullmäktige i januari 2016 beslutade att ge Borås Arena AB en utökad
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring
projektering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Borås Arena har till
dags dato förbrukat ca två miljoner kronor av dessa sju.
Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också
att arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang.
Borås Arena AB och IF Elfsborg har inkommit med en skrivelse till Borås Stad
om behovet av ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus
ligger på Sjuhäradsläktaren och på underhålls- och standardförbättrande
åtgärder. På Sjuhäradsläktaren föreslås en ny lounge och flytt av en
sambandscentral. En ombyggd Lounge kommer att kunna ta fler gäster vid
evenemang, något som IF Elfsborg tidigare erbjöd i Sjuhäradshallen.
Sjuhäradshallen har idag konverterats till ett Gymnastikens Hus och en
Parasportanläggning. Förändringen av sambandscentralen ligger i linje med de
krav UEFA ställer på en godkänd arena för internationellt tävlingsspel.
Centralen blir också tillgänglig med hiss. Den preliminära kostnaden för detta
uppgår till ca 25 miljoner kronor.
De föreslagna underhålls- och standardhöjande åtgärder är bland annat byte av
arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning (10 miljoner kronor),
nya storbildsskärmar, nytt inpasseringssystem, värme och vatten samt
tilläggsisolering på samtliga läktare utom Elfsborgsläktaren åtgärdas, stolsbyte
på vissa partier, översyn av IT-lösningar på Arenan, staket- och insynsskydd ses
över samt att avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort
återstående trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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takläggningen för att komma åt det takläckage som finns idag. Totalt sett
beräknas dessa underhålls- och standardförbättrande åtgärder till 30 miljoner
kronor. De föreslagna åtgärderna kan betecknas som steg 1 i utvecklingen av
Arenan. Borås Arena AB kan komma att återkomma senare kring förslag på
utveckling av Elfsborgsläktaren.
Sammantaget bedömer fritids- och folkhälsonämnden att det är motiverade
åtgärder som föreslås av Borås Arena AB. Arenan kommer fortfarande att vara
en av Sveriges absolut mest kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna
åtgärderna. Det är svårt att förutse den kommande hyresnivån beroende på vad
som ska betecknas som underhåll och investering med tillhörande
avskrivningstider samt hur samtalen mellan Borås Arena AB och Skatteverket
fortlöper kring momsfrågan. Fritids- och folkhälsonämnden ber att få
återkomma i det ärendet.
Kommunstyrelsen kan konstatera att Borås Arena tillkomst för drygt 10 år
sedan har gett en mycket positiv utveckling för både elit- och breddfotbollen.
Till en förhållandevis låg investeringsutgift har staden fått en funktionell arena
året om som då gav eko i fotbollssverige som den första nya fotbollsarenan på
mycket länge. Flera har därefter uppförts. Ett antal har gått och det är logiskt
att en utveckling av arenans funktionalitet behöver göras.
Kommunstyrelsen är således i grunden positiv till Borås Arena AB´s planer på
att modernisera arenan. I borgensbeslutet på 7 mnkr 2016 som då omfattade
projektering och planering uppgick den totala beräknade investeringsutgiften till
100 mnkr exkl. moms I detta läge går Borås Arena AB fram med ett
deletappsförslag för Sjuhäradsläktaren och ett antal underhållsåtgärder. Detta
förslag som Kommunfullmäktige får ta ställning till avser i detta läge endast
denna etapp och innebär 55 mnkr plus den del av byggmomsen som inte kan
dras av. Kommande etapper för arenans fortsatta utveckling får tas ställning till
i särskild ordning.
Kommunstyrelsen är medveten att detta kommer att påverka kommunens
kostnader för att förfoga över arenan enligt det avtal som råder mellan
kommunen och Borås Arena AB. Hur mycket nettodriftkostnaderna kommer
att öka får det vidare arbetet utvisa. I Kommunstyrelsens rambudget för 2019
finns 5,0 mnkr avsatt i driftbudgeten för utveckling av idrottsanläggningar.
I dagsläget har Borås Arena AB beviljad kommunal borgen på 127,3 mnkr
varav 91,8 är utnyttjad före denna ansökan. Borås Arena AB erlägger ingen
borgensavgift för de lån som bolaget upptar vilket är brukligt gentemot
föreningslivet. Tidsrymden för hur länge den kommunala borgen gäller följer
löptiden för de lån som borgensbeviljandet avser.
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Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeskrivelse
2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut
3. Skrivelse från IF Elfsborg om Borås Arena 2.0
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden
2. Borås Arena AB

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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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
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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.
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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

1(1)
Datum

2018-12-05

Svar på inspektionsrapport 2018-10-04
Byttorps IF, Dnr 2018-2765
Fotbollsplanen med konstgräs vid Byttorps IF klubbstuga sköts av
Servicekontoret på uppdrag av Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, vilka också
äger fotbollsplanen. Byttorps IF hyr planen för träning och matcher.
Längst sidorna av planen finns ett antal dagvattenbrunnar som leder bort
regnvatten. Dessa brunnar kommer att förses med så kallade granulatfilter för
att samla upp ev. granulat som följer med dagvattnet. Det kommer dessutom
att upprättas ett schema för tillsyn och tömning av filterna. Mängden uppsamlat
granulat kommer att noteras i en loggbok för planen. Liknande åtgärder
kommer också att göras på resterande konstgräsplaner i Borås stad.
Konstgräsplanen vid Byttorps IF kommer inte att plogas under vintern
2018/2019. Byttorps IF kommer att informeras om vikten att inte själva ploga
eller anlita någon som plogar konstgräsplanen.
Stängslet runt planen kommer att förses med någon typ av sarg för att hindra
spridning av granulat utanför planen.
Antalet fotbollsplaner som kommer att vara vinteröppna och därmed plogas,
kommer att minska kraftigt. Under mars månad nästa år hoppas vi att
inomhushallen vid Ryda IP är klar där stor det av vinterträningen kan läggas.
De fotbollsplaner som även framöver kommer att plogas och vara vinteröppna,
kommer att utrustas med, förutom ovannämnda, större ytor för att hantera och
smälta snö på, gånggaller mm. Personalen och föreningarna kommer att få
information om hur planerna ska skötas.

Erik Hang
Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
Anläggningsenheten

Postadress

Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress

Stadshuset
Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vx
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§ 180
Verksamhetsplan 2019 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Borås stad
Diarienummer HSNS 2016-00042
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Borås stads
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2019.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att finansieringen sker inom
ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Borås stad ska årligen ta fram en verksamhetsplan för det gemensamma
folkhälsoarbetet med budget, mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas
upp. Arbetet i Borås stads verksamhetsplan för 2019 utgår från den nationella
folkhälsopolitiken, regionala styrdokument och Borås stads vision. Målet med
folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo
prioriterade, utifrån välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt
i Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag om lokalt inflytande, delaktighet och
demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala nätverken
för barn och unga som bas.
Prioriterade områden i 2019 års verksamhetsplan är trygghetsskapande och
brottsförebyggande, skadeförebyggande, drogförebyggande, föräldraskapsstöd,
lokalt inflytande och delaktighet, psykisk hälsa, äldres hälsa samt övergripande
arbete. Prioriterade grupper är barn, unga och äldre.
Exempel på insatser är samverkansöverenskommelsen med polisen, insatser för
barns säkerhet, insatser i enlighet med den drogpolitiska planen, föräldraskapsstöd
till alla med barn 0-17 år, satsningar riktade till prioriterade områden utifrån
välfärdsbokslutet, möta behov inom området psykisk ohälsa, helhetsgrepp kring
äldres hälsa, välfärdsbokslut samt att arbeta med Säker och trygg kommun.
Avdelning folkhälsa bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med
intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår nämnden att godkänna
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag
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22 (56)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2018-11-22
Skickas till




Borås Stad, boras.stad@boras.se
Borås Stad, folkhälsostrateg Susanne Carlsson, susanne.carlsson@boras.se för
kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Handlingsplan för ekonomi i balans, utifrån prognos per november
2018-12-10
Prognostiserad
avvikelse 2018
(tkr)

Enhet/område
Gemensam fritidsadministration
(40100)
Personalkostnader
Nämndadministration (11210)
Nämndadministration
Mötesplatser/Förebyggande
arbete (26100)
Sociala investeringsprojektet - En
kommun fri från våld
Förebyggandeverksamheten
Öppen ungdomsverksamhet
(44300)

Förväntad ekonomisk
effekt (tkr)

Åtgärd

400 Förväntat överskott

-400

-100 Täcks av förväntat överskott

100

-1 600 Bokslutsjustering
500 Förväntat överskott

1 600
-500

Personalkostnader
Folkhälsoenheten (26200)
Sociala investeringsprojektet Kraftsamling Sjöbo

-300 Täcks av förväntat överskott

300

-750 Bokslutsjustering

750

Projektet "Jämlik Hälsa"
Anläggningsenheten
(420*,423*,424*,427*,428*)

-350 Täcks av förväntat överskott

350

Nettokostnader drift
Nettokostnader drift
Badenheten (42440)
Renovering Stadsparksbadet*
* Nettokostnader drift badenheten
Evenemang (44100)
Junior EM friidrott 2019
Övriga evenemang
Badresor/Kollo
Nettokostnader drift

100
700

-6 000 Bokslutsjustering

6000

Bokslutsjustering - i förtid ta i
anspråk mer av redan
-600 beviljade medel
-400 Buffert

600
400

-50 Täcks av förväntat överskott

50

1 000 Avsatt 2018

Buffert

-1000

-9 050

SUMMA

Avsatt buffert 2018 (tkr)

Täcks av förväntat överskott.
-100 Anpassning krävs inför 2019
Buffert. Anpassning krävs
-700 inför 2019

9 050

Kvar (till övrigt
oförutsett)

Nyttjat ovan (tkr)
1000

1100

* Enbart Stadsparksbadet prognostiseras med ett underskott på ca 8 000 tkr.
Övriga verksamheter som inte nämns ovan prognostiseras med en budget i balans vid årets slut.

-100

10-dagars, november 2018
Fritids- och folkhälsonämnden

Ekonomisk redovisning
Fritid och folkhälsa
2017

2018

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

Fritids- och folkhälsonämnd

1 150

1 326

1 216

1 303

-87

-100

Gemensam fritidsadministration

9 056

11 753

10 774

10 302

472

400

Överenskommelsen

76

400

367

269

98

0

5 001

2 022

2 133

2 810

-677

-1 000

Mötesplatser/förebyggande arbete

17 123

16 482

15 079

12 988

2 091

-1 100

Fritidsgårdsverksamhet

Evenemang

31 355

34 311

31 731

31 822

-91

-300

Badresor/barnkoloni

2 489

2 562

2 533

2 594

-61

-50

Folkhälsa

2 794

3 072

2 575

1 846

729

-1 100

Träffpunkt Simonsland

8 852

8 747

8 219

8 132

87

0

Anläggningsenheten

78 407

91 024

83 596

85 461

-1 865

-800

Badenheten

27 756

21 951

20 035

26 192

-6 157

-6 000

0

1 000

917

0

917

1 000

Verksamhetens nettokostnader

184 059

194 650

179 175

183 719

-4 544

-9 050

Kommunbidrag

180 024

194 650

179 175

179 175

-4 035

0

0

-4 544

Buffert

Resultat jfr med kommunbidrag
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat

-9 050

0

Godkända "öronmärkta" projekt
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

Föreningsbidrag
2017

Administration föreningsenhet
Föreningsbidrag

2018

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

2 378

2 803

2 569

2 406

163

0

29 805

31 522

30 700

29 218

1 482

0

Bidrag till invandrarföreningar

1 930

1 820

1 722

2 178

-456

0

Bidrag till sociala föreningar

2 731

2 800

2 783

2 838

-55

0

Bidrag till funktionshindrade

1 519

1 355

1 288

1 288

0

0

697

700

642

610

32

0

Verksamhetens nettokostnader

39 060

41 000

39 704

38 538

1 166

0

Kommunbidrag

38 915

41 000

39 704

39 704

-145

0

0

1 166

Bidrag till pensionärsföreningar

Resultat jfr med kommunbidrag
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat

0

Godkända "öronmärkta" projekt

0

Resultat jfr med tillgängliga medel

0

0

Verksamhetsmått
Badenheten
Verksamhetsmått

Utfall Nov 2017

Budget 2018

Utfall Okt 2018

Utfall Nov 2018

Antal besökare Stadsparksbadet

102 388

50 000

38 041

58 726

Antal besökare Borås Simarena

177 305

180 000

164 312

184 614

Antal besökare Sandaredsbadet

59 000

85 000

55 506

63 513

Antal besökare Dalsjöbadet

37 621

47 000

36 557

41 858

10-dagars, november 2018
Fritids- och folkhälsonämnden
Kommentarer
Fritidsramen
Fritidsramens bokförda nettoresultat är för perioden - 4 544 tkr.
De bokförda intäkterna avviker i jämförelse med budget med - 207 tkr. För perioden finns externa intäkter där kvarstående
belopp flyttas till nästa år. Dessa påverkar intäktsbudgeten positivt, för perioden, med ca 6 700 tkr. Bortser vi från alla
externa intäkter där kvarstående medel flyttas avviker intäktsbudgeten istället med närmare - 7 000 tkr. De största
avvikelserna finns på Badenheten, - 5 400 tkr, Anläggningsenheten ca - 1 000 tkr samt Träffpunkt Simonsland ca -500 tkr. I
nuläget finns intäkter på ca 1 900 tkr på avräkningskontot som ännu inte hunnit bokföras i driftredovisningen. Intäkterna
avser bland annat caféförsäljning och lönebidrag.
Kostnaderna i sin helhet avviker med ca - 4 337 tkr. Bortser vi från kostnader som tillhör projekt som finaniseras med
externa bidrag och från projekt där vi får bokslutsjustering (sociala investeringsprojekt) avviker kostnaderna i jämförelse
med budget med ca + 300 tkr.
Bortser vi från alla externa bidrag och även våra sociala investeringsprojekt som vi blir kompenserade för, är
nettoavvikelsen för perioden ca - 6 700 tkr.
Nettoavvikelser (för perioden) som vi har utlovats kompensation vid årets slut;
 Stadsparksbadet -8 223 tkr. Badenheten i sin helhet -6 157 tkr.
 Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" är -649 tkr
 Sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld" - 1 368 tkr.
 Junior EM i friidrott -394 tkr
Prognos
I nuläget prognostiseras en avvikelse på - 9 050 tkr ink avsatt buffert. Prognosläget är i svårt att beräkna då det finns många
antaganden, och omföringar att göra.
Avvikelsen på badenheten prognostiseras till - 6 000 tkr, varav nettoavvikelsen för Stadsparksbadet prognostiseras till ca 8 000 tkr.
Nämndens två sociala investeringsprojekt prognostiseras med ett underskott på totalt - 2 350 tkr (-1 600 tkr en kommun fri
från våld samt - 750 tkr Kraftsamling Sjöbo).
Övriga avvikelser är evenemang junior EM i friidrott - 600 tkr samt övriga evenemang -400 tkr, projektet "jämlik hälsa" 350 tkr, anläggningsenheten - 800 tkr, -300 tkr öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdsverksamhet), -100 tkr
nämndadministration och ca -50 tkr badresor/kollo. Därutöver prognostiseras ett överskott på gemensam
fritidsadministration på 400 tkr samt på Mötesplatser/förbyggande 500 tkr.
Avsatt buffert för året + 1 000 tkr.
Beräknad kompensation vid årets slut = Badenheten 6 000 tkr, sociala investeringsprojekten 2 350 tkr, i förtid
ianspråktagande av beviljade medel för junior EM 600 tkr. Totalt 8 950 tkr.
Utifrån ovanstående prognosläge och under förutsättning att bokslutsjusteringar görs beräknas, i nuläget, nämndens
justerade resultat för 2018 till -100 tkr (-9050+8950).
Bidragsramen
Prognos
För bidragsramen prognostiseras en budget i balans vid årets slut.

