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§ 172 

Borås stad – ansökan om att flytta folkhälsomedel på 

grund av Covid-19 

Diarienummer HSNS 2020-00059 

Beslut 

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Borås stads ansökan om att 

flytta 250 000 kronor till 2021 då insatsen inte kunnat genomföras under 

2020 på grund av covid-19.  

Sammanfattning av ärendet 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal med varje kommun 

inom nämndens geografiska ansvarsområde avseende lokalt folkhälsoarbete. Ett 

av samverkansavtalen gäller verksamhetsmedel för folkhälsoinsatser. På grund av 

covid-19 har vissa insatser inte kunnat genomföras som planerat. Södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden beslutade på mötet den 20 maj i år, §56, att kommunerna 

skulle ges möjlighet att flytta folkhälsomedel till kommande år som de inte kunnat 

använda på grund av covid-19. För att få flytta medel finns kriterier som behöver 

uppfyllas och so innebär att insatserna ska:  

• finnas med i verksamhetsplan 2020 men ha uteblivit på grund av covid-19 

• ligga i linje med nämndens mål ”skillnader i livsvillkor och hälsa ska 

minska” samt kommunens prioriterade mål 

• vara riktade till någon av målgrupperna barn och unga, äldre, personer 

med funktionsnedsättning eller grupp som särskilt drabbats av 

konsekvenser till följd av covid-19 

• vara 50/50-finansierad av hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen, 

samt att kommunens finansiering kan vara av annan karaktär än 

ekonomiska medel. 

Flytten av medel avser nedanstående insatser 

• Simskola för kvinnor som inte kan simma i vuxen ålder, 50 000 kronor 

• Utställning Årsrika för alla intresserade men seniorer i synnerhet, 50 000 

kronor 

• Enkätundersökning för ökad kunskap om äldres hälsa, 100 000 kronor 

• Föräldraskapsstöd via kurser och föreläsningar, 50 000 kronor 
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Insatserna riktar sig till prioriterade målgrupper, de följer verksamhetsplanen och 

kraven på samfinansiering. Samfinansieringen sker via tjänster och via direkta 

kostnader kopplade till att genomföra insatsen. I bilagan står mer om hur 

samfinansieringen sker. 

Avdelning social hållbarhets bedömning är att kriterierna är uppfylla och föreslår 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden att bevilja Borås stads ansökan om att flytta 

250 000 kronor till 2021.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-28 

Skickas till 

• Borås Stad, boras.stad@boras.se 

• Borås Stad, folkhälsostrateg Åsa Skytt, asa.akytt@boras.se, för kännedom. 

 





Borås Stad
Budget 2016

Taxor och avgifter

Borås Stad
budget 2021

taxor och avgifter



1 (2) 
 

 

2020-10-12 

 
 

Taxor och avgifter 
 
Regler 
Med avgift menas i detta sammanhang priset på en tjänst eller vara. Taxa är ett vidare begrepp och omfat-
tar även regler för avgiftsuttaget, olika föreskrifter m.m. 
 
Justeringar av samtliga avgifter skall ske i årsbudgeten om inte särskilda skäl omöjliggör detta. Ändringar 
av taxekonstruktionerna sker i anslutning till årsbudgeten. Om kostnadsutvecklingen blir en annan än vad 
som förutsattes i budgeten, åligger det nämnden att under budgetåret vidta åtgärder så att täckningsgraden 
bibehålls. 
 
Följande taxor och avgifter fastställs av Kommunfullmäktige 
- avgifter för avskrift  
- avgift tillfälliga parkeringstillstånd 
- plan- och bygglovtaxa (PBL) 
- avgift för allmän parkering 
- felparkeringsavgift 
- handläggningsavgifter för undantag från föreskrifter om trafik på väg eller i terräng 
- vatten- och avloppstaxa 
- återvinningstaxa 
- taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
- taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
- taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
- taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden 
- taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel  
- taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 
- taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 
- taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
- taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningsområdet 
- taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade) 
 
Övriga taxor och avgifter beslutas av respektive nämnd, som i anslutning till budgetarbetet har att över-
väga avgiftens storlek med hänsyn till önskad täckningsgrad. Sotningstaxan fastställs av Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 
 
Taxe- och avgiftsjusteringar 2021 
I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i själva budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i 
form av särskilda bilagor. I särskilda bilagor redovisas följande taxor och avgifter, där förändring sker och 
där beslut skall fattas av Kommunfullmäktige 
 
Bilaga A Felparkeringsavgifter 
 
Bilaga B  Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Bilaga C  Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
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Återvinningstaxan och vatten- och avloppstaxan läggs fram till Kommunfullmäktige som särskilda ären-
den. 
 
Övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige föreslås vara oförändrade under 2021. 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
  

Ulf  Olsson 
  

 
Roger Cardell 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Sara Wingren, 033-35 74 30 
sara.wingren@boras.se 
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Datum 
2020-06-12 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Förslag taxor och avgifter 2021 
En översyn av Tekniska nämndens taxor har gjorts i samband med framtagning 
av budget för 2021. Taxor för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser samt 
djurbegravningsplats är oförändrade medan en höjning av avgifter för 
felparkering föreslås från 2021-01-01. 

Nuvarande beslut om felparkeringsavgifter inom Borås fattades av 
Kommunfullmäktige 2003-11-26.  

Vid en jämförelse av felparkeringsavgifter i 16 västsvenska kommuner ligger 
Borås idag i det undre skiktet, endast tre utav de västsvenska kommunerna har 
lägre avgifter.  

När det gäller antalet utfärdade parkeringsanmärkningar hamnar Borås på en 
trettonde plats i landet och antalet felparkeringar ökar. Genom en höjning av 
felparkeringsavgifterna är förhoppningen att incitamentet ökar för att parkera 
rätt och att följa anvisningar. 

 

Sara Wingren 
Chef för ekonomifunktionen 

 
 

 
  



Borås Stad 
Datum 
2020-06-12 
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Taxebilaga 1 
 Avgifts-

underlag 

Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap MB  

Tillsyn  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §) efterlevs Timavgift 
i de fall 
tillsynen 
inte ingår i 
den årliga 
avgiften 
enl. taxe- 
bilaga 2 

  

Skydd av naturen 7 kap MB  

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 6 timmar 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde Timavgift 

Avgift vid återkallande av ansökan om dispens från strandskydd (högst 6 timmar) Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde  Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn 
eller allemansrätten Timavgift 

  

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

 

1. Inrättande av vattentoalett till sluten tank 3 timmar 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark 6 timmar 

3 Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma fastighet och vid 
samma tillfälle Timavgift 

4 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning Timavgift 
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 Avgifts-
underlag 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
- 6-25 personekvivalenter 
- 26-200 personekvivalenter 

 
6 timmar 
10 timmar 

6. Inrättande av annan typ av avloppsanordning än de i punkterna 1-2 , t ex. BDT, enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd samt inom vattenskyddsområde 4 timmar 

7. Inrättande av annan toalett än vattentoalett, ex. förmultningstoalett, enligt vad kommunen fö-
reskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 timme 

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 timmar 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser enligt vad kommunen föreskrivit 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 timmar 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 timmar 

3. Orm 2 timmar 

Prövning av ansökan av andra tillstånd eller undantag enligt vad kommunen föreskrivit med stöd 
av 37, 40, 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Anmälan 
Handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig verksamhet enligt 10 § miljöprövningsför-
ordningen (SFS:2013:251) Timavgift 

Handläggning av anmälan för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (ex. BDT) en-
ligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 timmar 

Handläggning av anmälan för inrättande av dagvattenanläggning enligt 13 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende ändring av avlopps- eller dagvattenanläggning enligt 14 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd 2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra lik-
nande skärande eller stickande verktyg 2 timmar 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 2 timmar 

3. Skolverksamhet (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor etc.) 3 timmar 

Handläggning av anmälan i övrigt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 
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Tillsyn  

Tillsyn över avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett som kräver tillstånd enligt 13 § 
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

 

1. Tillsynsbesök avloppsanordning, avgift per inspektion 2 timmar 

2. Extra utredning i samband med tillsyn över avloppsanordning Timavgift 

3. Föreläggande om åtgärdande av bristfällig avloppsanordning 3 timmar 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2 
Fast årlig tillsynsavgift 

Taxebilaga 
2 och 4 

Tillsynsbesök (med tillhörande tillsynsarbete) av miljöfarlig verksamhet inom ramen för särskilt 
tillsynsprojekt och med fastställda ramar för tillsynens omfattning och inriktning. 
- av mindre, begränsad omfattning med ett fåtal kontrollmoment 
- av normalstor omfattning med ett flertal kontrollmoment 
- av större omfattning med ett flertal kontrollmoment och tillsyn enligt särskilda, mer kompli-

cerade regelverk, ex. inom avfalls- och kemikalieområdet 

 
 

3 timmar 
5 timmar 
8 timmar 

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet Timavgift 

Tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 3 
Fast årlig tillsynsavgift 

Taxebilaga 
3 och 4 

Tillsyn över verksamhet som berörs av vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller 
annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets allmänna råd samt badvattenförordningen 
(SFS 2008:218) 

 

Avgift för provtagning, per tillfälle 

1. Strandbad 1 timme 

2. Badanläggningar 1 timme 

3. Enstaka bassänger 1 timme 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anlägg-
ningar som behöver återkommande tillsyn tas även fast årlig tillsynsavgift ut enligt vad som anges 
i taxebilaga 3  

  

Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap MB  

Prövning 
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har re-
dogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett 
mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förord-
ningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Underrättelse  

Handläggning enligt 10 kap. 11-13 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksam-
hetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått Timavgift 
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Tillsyn  

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken Timavgift 

  

Vattenverksamhet 11 kap MB 

Tillsyn  

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift 

  

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB 

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbal-
ken Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 

  

Kemiska produkter 14 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 4 timmar 

Anmälan 
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning 
av kemiska bekämpningsmedel 2 timmar 

Information  

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 1 timme 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera an-
ordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 
§ som avses att installeras inomhus) 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen cistern i mark 
med tillhörande rörledningar och slangledningar 2 timmar 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och av-
sedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja 2 timmar 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörled-
ningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 2 timmar 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 2 timmar 
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Tillsyn 
Handläggning av rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser (fast år-
lig tillsynsavgift). 

1 timme 
 

Handläggning av ofullständigt ifylld rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser (fast årlig tillsynsavgift). 2 timmar 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift 

  

Avfall och producentansvar 15 kap MB 

 
Anmälan 
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att kompostera eller 
på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall på fastigheten enligt 5 kap. 15 § avfalls-
förordningen (SFS 2020:614) 2 timmar 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare om kompostering av 
hushållsavfall 

Ingen 
avgift 

Tillsyn 
Tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen (SFS 
2020:614) Timavgift 

Tillsyn över transportörer och annan hantering av avfall anmälda enligt 5 kap. 7, 10 eller 11 §§  
avfallsförordningen (SFS 2020:614) Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

  

Straffbestämmelser 29 kap MB  

Upprättande av åtalsanmälan riktad mot verksamhetsutövare eller privatperson. Avgiften tas ut 
när åtalsanmälan inte längre omfattas av förundersökningssekretess mot den som åtalsanmälan 
avser. 1 timme 

  

Miljösanktionsavgifter 30 kap MB  

Handläggning av miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken och förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter Timavgift 

  

Delgivning  

Arbete kring delgivning som inte omfattas av andra taxeposter samt handläggning vid expedie-
ring med delgivningsman Timavgift 
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Inledning 
Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd 
av plan- och bygglagen (2010:900) PBL, plan- och byggförordningen (2011:338) PBF och 
kommunallagen (2017:725) om inget annat anges. Taxan omfattar även andra avgifter i 
samhällsbyggnads verksamhet såsom, mätningstekniska tjänster, kartor och 
fastighetsrättsliga uppdrag. 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Samhällsbyggnadsnämndens rådgivningsverksamhet 
och allmänna övervakningsverksamhet är skattefinansierad.  

Administrativa rutiner 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa 

Enligt 12 kap. 10 § PBL är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna för 
beslut om taxa, Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att taxan, så väl som ändring av taxan måste beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt bestämmelserna om 
laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut behöver inte ha fått laga kraft innan taxan 
börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har 
justerats, om inte senare tidpunkt angivits. (13 kap. KL) 

Index 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar årligen om att ändra beloppen i tabellerna 1-17 samt 
det belopp som ska utgå för handläggningstid per timme för plan- och bygglovavdelningen 
i taxan med hänsyn till prisutvecklingen. Justeringen görs med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida i oktober månad varje år. 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020. 

I tabell 18-29 beräknas avgiften som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av 
gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring. Milliprisbasbeloppet 
(mPBB). 

I tabell 30-31 beräknas avgiften i enlighet Lantmäteriets föreskrifter till förordningen 
(1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Utgångsvärden i detta förslag till taxa 
är år 2020 och uppdateras årligen, med aktuellt års avgifter. 

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
Ansvarig nämnd/delegation till tjänsteperson 

Tillämpning av taxan och debitering i enskilda fall svarar samhällsbyggnadsnämnden för. 
Samhällsbyggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteperson enligt särskild delegationsordning. 
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Avgiftsbestämning 

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats 
men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har samhällsbyggnadsnämnden rätt att 
tillämpa den nya taxan i ärendet, om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning 
eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för ett 
särskilt ärende. 

Timdebitering och tidersättning används även för andra tids- och kostnadskrävade ärende 
som ej finns uppräknad i taxans nedanstående tabeller.  

Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 

Betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i 
det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts 
samhällsbyggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits.  

Betalning av avgift ska ske till samhällsbyggnadsnämnden inom den tid som anges på 
fakturan. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges på fakturan utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.  

Avgifter kan tas ut i förskott. 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift i enskilda fall kan överklagas hos 
länsstyrelsen. (13 kap. 3 § PBL)  

Återbetalning av avgift samt avräkning 

Vid avslut av ärende kan slutavräkning göras och eventuell tilläggsdebitering ske i ärendet, 
det kan till exempel gälla att fler slutbesked än de som ingår i taxan har tagits beslut om i 
ärendet.  

Avgift tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna 
handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som 
samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de 
handläggningsåtgärder, enligt tillämplig tidsuppskattning, som inte vidtagits i ärendet.  
Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. Avgift tas 
ut enligt tabell 15-17.  
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Timdebitering/tidersättning 

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 
”timdebitering” eller “tidersättning” i tillämplig taxetabell.  

Debitering görs för varje påbörjad halvtimma handläggning. I handläggningstiden ingår tid 
som varje tjänsteperson som varit inblandad i handläggningen av ärendet lagt ned från 
ärendets ankomst till nämnden till arkivering av ärendet. Kontakter med parter, samråd 
med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning samt föredragning 
och beslut är moment som ingår. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning.  

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.  

Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 2021-01-01 och gäller för ärenden som kommit in till 
nämnden från och med detta datum. 
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Handläggnigskostnad per timme för plan- och 
bygglovsavdelningen 
Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 1152 kronor per 
timme. 

Lov, besked, anmälan m m 
Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgifter enligt tabeller 1-17 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad 
per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som 
åtgärden avser.  

Avgiften kan också tas ut genom timdebitering enligt fastställd handläggningskostand per 
time för plan- och bygglosavdelningen. Vid timdebitering tas kostnad för administration ut 
med minst en timme.  

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov, via startbesked och fram till och 
med slutbesked. I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett 
platsbesök, ett slutsamråd och ett slutbesked.  

Avgift för karta, utstakning, lägeskontroll tillkommer. Avgift för att upprätta eller ändra 
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller 
genom upprättat planavtal.  

I de fall det behövs beslut om ny kontrollansvarig, fler startbesked, arbetsplatsbesök, 
interimistiska slutbesked eller slutbesked, debiteras dessa separat enligt tabell 14.  

Om ett lovärende innehåller flera olika typer av åtgärder, tas full avgift ut för den 
kostnadsmässigt största åtgärden, därefter reduceras avgiften med 50 procent för reste- 
rande åtgärder, exempelvis om rivningslov och bygglov söks i samma ärende, eller om 
bygglov ges för en tillbyggnad och ansökan samtidigt innehåller en anmälan om att sätta in 
en eldstad i en annan del av huset än i tillbyggnaden då tas full avgift ut för tillbyggnaden 
medan avgiften för eldstaden reduceras med 50 procent. När det gäller nybyggnad av 
bostäder ingår markarbeten, murar och plank och likvärdigt som görs i anslutning till 
nybyggnationen, även komplementyggnader ingår.  

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för 
permanenta lov. Förlängning av beslut tas ut enligt tabell 6 och 7.  

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov (ändring av lov) utgår 
timdebitering.  

Avsteg från byggnadsstadgan 39 § räknas som planenligt när avgiften bestäms (att bygga 
närmare än 4,5 meter till gräns i äldre detaljplaner). 

Vid frivilliga bygglov tas kostnad ut enligt den tabell där liknadnde ärende återfinns. Finns 
ingen tillämplig tabell utgår timdebitering.  
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Planenligt Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas 
med områdesbestämmelser eller detaljplan. 

Liten avvikelse Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande 
detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en äldre plan 
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller 
detaljplan. 

Utanför planlagt område  Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med 
detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer 
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller 
detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § 
PBL. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 
21054:2020) gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm ska beräkningsregler och 
definitioner enligt 1 kap 2-7 §§ PBF tillämpas. 
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Tabell 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 

ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra lovpliktiga 
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i 
samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 30 528 kr 
1.2 Liten avvikelse 35 136 kr 
1.3 Utanför planlagt 

område 
43 200 kr 

1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
lovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som 
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 29 376 kr 

1.5 Liten avvikelse 31 680 kr 

1.6 Utanför planlagt 
område 

38 592 kr 

1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m² 
BTA+OPA, med tekniskt samråd  

Planenligt 11 232 kr 

1.8 Liten avvikelse 13 536 kr 

1.9 Utanför planlagt 
område 

12 096 kr 

1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m² 
BTA+OPA, utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 048 kr 

1.11 Liten avvikelse 8 352 kr 

1.12 Utanför planlagt 
område 

6 912 kr 

1.13 Nybyggnad av komplementbyggnad > 50 m² 
BTA+OPA, med tekniskt samråd 

Planenligt 16 416 kr 

1.14 Liten avvikelse 18 432 kr 

1.15 Utanför planlagt 
område 

17 280 kr 

1.16 Nybyggnad av komplementbyggnad > 50 m² 
BTA+OPA, utan tekniskt samråd 

Planenligt 11 232 kr 

1.17 Liten avvikelse 13 248 kr 

1.18 Utanför planlagt 
område 

12 096 kr 

1.19 Tillbyggnad 0-40 m² BTA+OPA,med tekniskt 
samråd 

Planenligt 14 400 kr 

1.20 Liten avvikelse 17 280 kr 

1.21 Utanför planlagt 
område 

14 112 kr 

1.22 Tillbyggnad 0-40 m² BTA+OPA, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 6 336 kr 

1.23 Liten avvikelse 9 216 kr 

1.24 Utanför planlagt 
område 

6 048 kr 

1.25 Tillbyggnad >40 m² BTA+OPA, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 20 160 kr 

1.26 Liten avvikelse 22 464 kr 

1.27 Utanför planlagt 
område 

21 312 kr 

1.28 Tillbyggnad > 40 m² BTA+OPA, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 11 520 kr 

1.29 Liten avvikelse 13 824 kr 

1.30 Utanför planlagt 
område 

12 672 kr 

1.31 Ändring, med tekniskt samråd (bla större 
fasadändring, ändrad anv) 

Planenligt 11 808 kr 

1.32 Liten avvikelse 12 960 kr 

1.33 Utanför planlagt 
område 

11 808 kr 
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1.34 Ändring, utan tekniskt samråd ( bla större 
fasadändring, ändrad anv) 

Planenligt 5 472 kr 

1.35 Liten avvikelse 6 624 kr 

1.36 Utanför planlagt 
område 

5 472 kr 

1.37 Fasadändring som innebär 
upptagande/igensättning av enstaka/få dörrar 
och fönster. Även inglasning av enstaka balkong 
eller prövat altantak. Lovpliktiga 
solcenergianläggningar. 

Planenligt 2 592 kr 

1.38 Liten avvikelse 2 592 kr 

1.39 Utanför planlagt 
område 

2 592 kr 

1.40 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 

50% 

      

Tabell 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
2.1 Nybyggnad 0-99 m² (BTA+OPA), med tekniskt 

samråd 
Planenligt 19 584 kr 

2.2 Liten avvikelse 22 464 kr 

2.3 Utanför planlagt 
område 

21 024 kr 

2.4 Nybyggnad 0-99  m² (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 10 368 kr 

2.5 Liten avvikelse 13 248 kr 

2.6    Utanför planlagt 
område 

11 808 kr 

2.7 Nybyggnad 100-499  m² (BTA+OPA) Planenligt 32 256 kr 

2.8 Liten avvikelse 33 984 kr 

2.9 Utanför planlagt 
område 

33 984 kr 

2.10 Nybyggnad 500-999 m² (BTA+OPA) Planenligt 47 808 kr 

2.11 Liten avvikelse 51 840 kr 

2.12 Utanför planlagt 
område 

51 840 kr 

2.13    Nybyggnad 1000-4999 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 64 512 kr 

2.14 
 

Liten avvikelse 69 696 kr 

2.15 
 

Utanför planlagt 
område 

69 696 kr 

2.16 Nybyggnad 5000-14999 m² (BTA+OPA) Planenligt 75 456 kr 

2.17 Liten avvikelse 81 792 kr 

2.18 Utanför planlagt 
område 

81 792 kr 

2.19 Nybyggnad >15000 m² (BTA+OPA) Planenligt 84 672 kr 

2.20 Liten avvikelse 91 008 kr 

2.21 Utanför planlagt 
område 

91 008 kr 

2.22 Tillbyggnad 0-49 m² (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 10 656 kr 

2.23 Liten avvikelse 12 672 kr 

2.24 Utanför planlagt 
område 

12 096 kr 

2.25 Tillbyggnad 0-49 m²  (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 7 776 kr 

2.26 Liten avvikelse 9 792 kr 
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2.27 Utanför planlagt 
område 

9 216 kr 

2.28 Tillbyggnad 50-199 m²  (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 19 584 kr 

2.29 Liten avvikelse 23 616 kr 

2.30 Utanför planlagt 
område 

23 040 kr 

2.31 Tillbyggnad 50-199 m² (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 13 824 kr 

2.32 Liten avvikelse 17 856 kr 

2.33 Utanför planlagt 
område 

17 280 kr 

2.34 Tillbyggnad 200-499 m²  med tekniskt samråd 
(BTA+OPA) 

Planenligt 37 440 kr 

2.35 Liten avvikelse 41 472 kr 

2.36 Utanför planlagt 
område 

40 320 kr 

2.37 Tillbyggnad 200-499 m² BTA utan tekniskt 
samråd (BTA+OPA) 

Planenligt 22 464 kr 

2.38 Liten avvikelse 26 496 kr 

2.39 Utanför planlagt 
område 

25 344 kr 

2.40 Tillbyggnad >500 m² med tekniskt samråd 
(BTA+OPA) 

Planenligt 58 176 kr 

2.41 Liten avvikelse 62 208 kr 

2.42 Utanför planlagt 
område 

61 056 kr 

2.43 Ändring (bla större fasadändring), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 12 096 kr 

2.44 Liten avvikelse / 
utom plan 

13 248 kr 

2.45 Ändring (bla större fasadändring), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 5 760 kr 

2.46 Liten avvikelse / 
utom plan 

6 912 kr 

2.47 Fasadändring som innebär 
upptagande/igensättning av enstaka/få dörrar 
och fönster, utan tekniskt samråd. Lovpliktig 
solenergianläggning. 

Planenligt 2 592 kr 

2.48 Liten avvikelse / 
utom plan 

2 592 kr 

2.49 Ändrad användning <199 m² BTA, med 
tekniskt samråd  

Planenligt 25 920 kr 

2.50 Liten avvikelse 29 376 kr 

2.51 Utanför planlagt 
område 

29 376 kr 

2.52 Ändrad användning >200m² BTA , med 
tekniskt samråd  

Planenligt 34 560 kr 

2.53 Liten avvikelse 36 864 kr 

2.54 Utanför planlagt 
område 

36 864 kr 

2.55 Ändrad användning, utan tekniskt samråd Planenligt 11 520 kr 

2.56 Liten avvikelse 14 976 kr 

2.57 Utanför planlagt 
område 

14 976 kr 

2.58 Uppförande av flerbostadshus,boende, 
vård,skola 0-999 m² BTA 

Planenligt 96 768 kr 

2.59 Liten avvikelse 104 832 kr 

2.60 Utanför planlagt 
område 

109 440 kr 

2.61 Uppförande av flerbostadshus, boende, vård, 
skola 1000-4999 m² BTA 

Planenligt 113 472 kr 

2.62 Liten avvikelse 121 536 kr 

2.63 Utanför planlagt 
område 

126 144 kr 
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2.64 Uppförande av flerbostadshus, boende, vård, 
skola 5000-14999 m² 

Planenligt 128 448 kr 

2.65 Liten avvikelse 136 512 kr 

2.66 Utanför planlagt 
område 

141 120 kr 

2.67 

Uppförande av flerbostadshus, boende, vård, 
skola >15000 m² 

Planenligt 144 000 kr 

2.68 Liten avvikelse 152 064 kr 

2.69 Utanför planlagt 
område 

154 368 kr 

2.70 
Nybyggnad  > 99 m² med enklare teknisk 

prövning (mycket enkla byggnader med stor 
volym, tex tält) 

Planenligt 18 432 kr 

2.71 Liten avvikelse 20 160 kr 

2.72 Utanför planlagt 
område 

20 160 kr 
    

Tabell 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
Ärendetyp Avgift 

3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
liten omgivningspåverkan 

4 608 kr 

3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan 

11 232 kr 

3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

576 kr 

    

Tabell 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
4.1 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 

Nöjesparker, 
djurparker, 
idrottsplatser, 
skidbackar med liftar, 
kabinbanor, 
campingplatser, 
skjutbanor, 
småbåtshamnar, 
friluftsbad, 
motorbanor och 
golfbanor 

Timdebitering 

4.2 Upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

4.3 Tunnlar och 
bergrum som inte är 
avsedda för väg, 
järnväg, tunnelbana 
eller gruvdrift 

Timdebitering 

4.4 Fasta cisterner och 
andra fasta 
anläggningar för 
kemiska produkter 
som är hälso- och 
miljöfarliga och för 
varor som kan 
medföra brand eller 
andra 
olyckshändelser 

Timdebitering 

4.5 Radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 
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4.6 Vindkraftverk som 
a) är högre än 20 
meter över markytan 
b) placeras på ett 
avstånd från gränsen 
som är mindre än 
kraftverkets höjd över 
marken c) monteras 
fast på en byggnad, 
eller d) har en 
vindturbin med en 
diameter som är 
större än tre meter 

Timdebitering 

4.7 Begravningsplatser Timdebitering 
    

Tabell 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 
(murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
5.1 Uppförande eller väsentlig ändring av mur 

eller plank, med tekniskt samråd 
Planenligt 14 112 kr 

5.2 Liten avvikelse 15 264 kr 

5.3 Utanför planlagt 
område 

14 976 kr 

5.4 Uppförande eller väsentlig ändring av mur 
eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 4 896 kr 

5.5 Liten avvikelse 
och/eller nära gräns 

6 048 kr 

5.6 Utanför planlagt 
område 

5 472 kr 

5.7 Anordnande eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser , med tekniskt samråd 

Planenligt 12 096 kr 

5.8 Liten avvikelse 13 248 kr 

5.9 Utanför planlagt 
område 

12 960 kr 

5.10 Anordnande eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser , utan tekniskt samråd 

Planenligt 4 896 kr 

5.11 Liten avvikelse 6 048 kr 

5.12 Utanför planlagt 
område 

5 760 kr 

5.13 Uppförande eller väsentlig ändring av 
transformatorstation, nätstation, pumpstation el. 
liknande (< 20 kvm BYA) 

Planenligt 4 896 kr 

5.14 Liten avvikelse 6 048 kr 

5.15 Utanför planlagt 
område 

5 760 kr 
    

Tabell 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    5 184 kr 

    

Tabell 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 
7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 5 184 kr 

    

Tabell 8 Anmälningspliktiga åtgärder 
Ärendetyp Avgift 
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8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 12 096 kr 

8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 2 592 kr 

8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd. 
(Områdelsebestämmelser) 

Timdebitering 

8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd. 
(Områdelsebestämmelser) 

Timdebitering 

8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

9 792 kr 

8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

2 592 kr 

8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 9 504 kr 

8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 2 592 kr 

8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt 
installation av FTX-system i en-och tvåbostadsuhs, med tekniskt samråd 

9 504 kr 

8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt 
installation av FTX-system i en-och tvåbostadsuhs, utan tekniskt samråd 

2 592 kr 

8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd 

10 944 kr 

8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd 

4 032 kr 

8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 368 kr 

8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 
tekniskt samråd 

3 456 kr 

8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, med tekniskt samråd 

12 384 kr 

8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, utan tekniskt samråd 

4 608 kr 

8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

Timdebitering 

8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

Timdebitering 

8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd 

Timdebitering 

8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd 

Timdebitering 

8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

8 064 kr 

8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

4 032 kr 
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8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

12 096 kr 

8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

4 608 kr 

8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 
st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

9 216 kr 

8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 
1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

4 608 kr 

8.27 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 
2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

9 792 kr 

8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 
2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

4 608 kr 

8.29 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses 
i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 

11 520 kr 

    

Tabell 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
Ärendetyp Avgift 

9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 10 368 kr 

9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 3 744 kr 
    

Tabell 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver 
rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 17 856 kr 

10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 5 472 kr 
    

Tabell 11 Förhandsbesked 
Ärendetyp Avgift 

11.1 Förhandsbesked (bygglov som följer ses som 
planenligt) 

Inom planlagt 
område  

Timdebitering 

11.2 Förhandsbesked 1 tomt, (bygglov som följer 
ses som planenligt) 

Utanför planlagt 
område 

16 992 kr 

11.3 Förhandsbesked för tomter utöver den första 
när tomterna ligger i anslutning till varandra. 
Utanför planlagt område. 

Utanför planlagt 
område 8 043 kr 

    

Tabell 12 Villkorsbesked 
Ärendetyp Avgift 

12.1 Villkorsbesked Timdebitering 
    

Tabell 13 Ingripandebesked 
Ärendetyp Avgift 

13.1 Ingripandebesked Timdebitering 
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Tabell 14 Extra samråd, platsbesök, beslut och anstånd  
Ärendetyp Avgift 

14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 608 kr 

14.2 Extra tekniskt samråd utöver det första, per styck 4 608 kr 

14.3 Extra slutsamråd utöver det första, per styck 4 608 kr 

14.4 Extra beslut om startbesked, slutbesked, interimistiskt slutbesked, ny 
kontrollansvarig 

Timdebitering 

14.5 Beslut om anstånd 0 kr 
    

Tabell 15 Avslag 
Ärendetyp Avgift 

15.1 Avslag   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp     

Tabell 16 Avskrivning 
Ärendetyp Avgift 

16.1 Avskrivning   Timdebitering 
    

Tabell 17 Avvisning 
Ärendetyp Avgift 

17.1 Avvisning   Timdebitering 
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Planavgifter och planbesked 
Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgifterna i tabell 18-21 beräknas som en funktion av milliprisbasbeloppet (mPBB) en 
planläggningsfaktor (PF), en objektsfaktor (OF) och en justeringsfaktor (N). 
Planläggningsfaktorern grundar sig på åtgärdens komplexitet, objektsfaktorn är 
areaberoende och en justeringsfaktor i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen. Justeringsfaktorn ligger mellan 0,8 och 1,2 beroende på invånarantal i 
kommunen och beslutas av kommunfullmäktige. I Borås stad är N = 1,2   

Avgiften kan också tas ut genom timdebitering enligt fastställd handläggningskostand per 
time för plan- och bygglosavdelningen.  

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § 
PBL. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 
21054:2020) gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm 
ska beräkningsregler och definitioner enligt 1 kap 2-7 §§ PBF tillämpas. 

Tabell 18 Objektsfaktorer   

Objektsfaktor för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende 
på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig faktor enligt tabeller nedan. I ärenden 
gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda ytan, BTA + 
OPA. 
 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enligt 9 
kap 4 – 6 §§ PBL), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och 
liknande. 

Area (m2) – BTA + OPA OF 
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 
0-49 4 
50-129 6 
130-199 8 
200-299 10 
300-499 14 
500-799 20 
800-1199 26 
1 200-1 999 36 
2 000-2 999 46 
3 000-3 999 56 
4 000-4 999 64 
5 000-5 999 72 
6 000-7 999 88 
8 000-9 999 100 
Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m² (Exempel: OF 10000 m² = 101; 11 000 m² = 
102). 
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Planavgift 

Planavgift tas ut i samband med beslut om bygglov eller genom 
planavtal/exploateringsavtal under detaljplanearbetets gång. Utgångspunkten är att 
planavtal som reglerar kostnader ska tecknas med beställaren vid varje ny plan.  

Avgiften ska motsvara nämndens självkostnad för arbetet. Den beräknas med utgångspunkt 
från den arbetstid som krävs, genomsnittlig timkostnad samt nämndens övriga 
omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter m.m.).  

Vid utarbetande av planer krävs utredningar för att bedömningar kring lämplighet ska 
kunna göras. Utredningar ska göras i den omfattning, samt uppfylla de krav på kvalitet och 
innehåll, som samhällsbyggnadsnämnden finner vara nödvändiga för att fullgöra nämndens 
myndighetsutövning. Det är samhällsbyggnadsnämnden som avgör vilka utredningar som 
krävs för att genomföra ett planarbete. 

Planavgift vid bygglov  

Planavgift kan tas ut för åtgärder inom område med detaljplan och områdesbestämmelser 
som har antagits med stöd av plan och bygglagen (PBL) från år 1987 eller senare. Ingen 
planavgift tas ut för åtgärder inom detaljplaner och områdesbestämmelser som är antagna 
före år 1987.  

Planavgift som inte tagits ut genom planavtal eller exploateringsavtal tas ut vid beslut om 
bygglov. 

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov 
beviljas med avvikelse från detaljplan. Planavgift tas inte ut för tidsbegränsat bygglov. 

Tidsersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten 
eller sökanden erhåller annan nytta än som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA.   

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för 
berörd byggrätt inom det område som ändrats. 

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 
1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall 
utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som 
för nybyggnad. 

Planavgift tas inte ut för:  

- För objekt som är lika med eller mindre än 25 m2 tas ingen planavgift ut. 

- Nybyggnad av komplementbyggnad som är mindre än 50 kvadratmeter  

- Tillbyggnader som är mindre än 50 kvadratmeter, oavsett byggnadstyp  
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Tabell 19 Planavgift vid bygglov 

Grundformel planavgift: mPBB x OF x PF x N 
 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 
PF 
Tillbyggnad 

PF 
Ändring 

Områdesbestämmelser 75 45 45 
Detaljplan 150 75 75 
Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan 60 30 30 

 
Tabell 20 Planavgift vid bygglov för ett enstaka en- och tvåbostadshus 
I avgiften ingår tillbyggnader och komplementbyggnader. 
Vid fler än ett en- eller tvåbostadshus i samma ärende utgår planavgift enligt tabell ovan 
 
mPBB x PF x N 

 Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

PF 
Tillbyggnad 

PF 
Ändring 

En- tvåbostadshus (inkl. 
komplementbyggnader och 
anläggningar, oberoende av area) 

900 450 450 

Komplementbyggnader lika med eller 
större än 50 m² i separat ärende 

450 225 225 

Planavgift under detaljplanarbetet  

Planavgiften kan regleras genom ett tecknat planavtal. Planavtal tecknas med intressenter 
och specificerar betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt. Planavgift tas ut löpande 
och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. För en plan där avgift 
inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.  

Om en plan har flera beställare fördelas planavgiften schablonmässigt mellan beställarna i 
förhållande till deras nytta av planen eller enligt annan överenskommelse. Principen för 
fördelning av avgift mellan flera parter ska vara densamma oavsett om parterna betalar 
avgift vid olika tidpunkter eller om några parter erlägger avgift enligt avtal medan andra 
betalar i samband med markanvisning eller som planavgift vid bygglov. 

När planavtalet skrivs görs en preliminär beräkning enligt gällande taxa och övriga kända 
förutsättningar 

Löpande avgifter, för nedlagd tid, debiteras varje månad. Större fasta avgifter, för 
exempelvis grundkarta och fastighetsförteckning, debiteras i samband med leverans till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kostnader för externa tjänster exempelvis utredningar, 
tryck/annonsering och plankonsulter debiteras allteftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
faktureras avgifterna.  

Upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser 

Arbetet debiteras med tidersättning för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare samt 
verkliga kostnader för eventuella utredningar och annonser. Avgiften tas ut av den som 
sökt planbesked för upphävande. Ingen extra avgift tas ut för upphävande av planer och 
områdesbestämmelser som görs i samband med beslut om ny detaljplan eller 
områdesbestämmelser som ersätter den tidigare. 
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Tabell 21 F d fastighetsplan i separat ärende       
mPBB x PF x N 

Åtgärd PF 

Upphävande av bestämmelser om 
fastighetsindelning 

1300  

Planbesked 
Tabell 22 Planbesked 
 
mPBB x PF 

Planbesked  Beskrivning 
Enkel åtgärd 200 (Eller tidersättning) 
Normal åtgärd 400 (Eller tidersättning) 
Komplex åtgärd  600 (Eller tidersättning) 

Positiva och negativa besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp. 
Ansökan återtagen innan beslut debiteras med 75 % eller med tidersättning.  

Planbesked – ärendekategorier  

Enkel åtgärd-  200 x mPBB  

Mindre åtgärder inom befintlig markanvändning (t.ex. upphävande av tomtindelning, ändra 
byggrätter m.m.)  

Normal åtgärd- 400 x mPBB 

Ändra markanvändning. Medelstort projekt.  

Komplex åtgärd- 600 x mPPB 

Projektet uppfyller något av följande kriterier: 

Bedöms innehålla flera motstående intressen, exempel på motstående intressen; 
Kulturhistoriskt värdefull miljö/byggnad, Grönområde/naturvärden som tas i anspråk mfl..  

Stora bostadsprojekt 

Bedöms behöva utökat förfarande (betydande miljöpåverkan, motstridig ÖP)  
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Avgift för kartor, utsättning m m  
Beräkning av avgifter enligt taxan  

Avgifterna I tabell 23-28 beräknas som en funktion av milliprisbasbeloppet (mPBB) en 
handläggningsfaktor (KF/MF/UF/TF), en objektsfaktor (OF) och en justeringsfaktor (N). 
Handläggningsfaktorern grundar sig på åtgärdens komplexitet, objektsfaktorn är 
areaberoende och en justeringsfaktor i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen. Justeringsfaktorn ligger mellan 0,8 och 1,2 beroende på invånarantal i 
kommunen och beslutas av kommunfullmäktige. I Borås stad är N = 1,2   

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa enligt tabell 23. Vid 
tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § 
PBL. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 
21054:2020) gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm 
ska beräkningsregler och definitioner enligt 1 kap 2-7 §§ PBF tillämpas. 
 

Tabell 23 Tidersättning geodataavdelningen 

Denna tabell för tidersättning används av geodatavdelningen i de fall där taxan anger 
debitering enligt tidersättning.  

Tidsersättning = antal timmar x mPBB x N x TF 
Löneintervall (månadslön), 
kr 

Tidfaktor 
(TF) 

-21 999 11,5 
22 000-27 999 13,5 
28 000-33 999 15 
34 000-39 999 17 
40 000-45 999 19 
46 000- 23 
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Tabell 24 Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta/Bygglovkarta/Enkel bygglovkarta krävs om Samhällsbyggnadsnämnden 
anser det nödvändigt. 

Avgift = mPBB x KF x N eller fast pris 
Kartan innehåller fastighetsgränser, 
höjder, befintliga byggnader, 
planinformation 

Kartfaktor (KF) 
Nybyggnadskarta* 

KF 
Bygg- 
lovkarta 

Kostnad 
Enkel bygglovkarta 
Fast pris 

    
Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett 
tomtyta 

150 100 2270 kr 

Övriga byggnader; sammanbyggda enbo- 
stadshus, flerfamiljshus samt alla övriga 
bygg- nader och anläggningar. Tomtyta 
mindre eller lika med 2 000 m2. 

150 
150+6 per påbörjad 200 
m2-intervall 

100 2270 kr 

2 001-5 000 m2 240 150 3406 kr 
5 001-7 000 m2 350 200 4541 kr 
7 001-10 000 m2 450 300 6811 kr 
10 001-15 000 m2 550 400 9082 kr 
15 001-20 000 m2 650 500 Kräver 

nybyggnadskarta 
20 001-30 000 m2 800 600 Kräver 

nybyggnadskarta 
30 001 m2 eller större Offert Offert Kräver 

nybyggnadskarta 

*Kartan innehåller anslutningspunkter inom kommunal VA-anläggning 
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Tabell 25 Utstakning 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. 
När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för 
extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera 
olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd 
på utstakningsskissen. 

Utstakning kan utföras av Samhällsbyggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. 

Om utstakning utförs av annan än Samhällsbyggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om 
kommunen utfört arbetet. 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 
Beskrivning Utstakningsfaktor (UF) 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 
< 49 m2 

 
80 

1-199 m2 150 
200-499 m2 150+6 per påbörjad 10 m2 -

intervall 
500-999 m2 240 
1000-1 999 m2 290 
2 000-2 999 m2 340 
Större än 3000 m2 Offert 
Tillägg per punkt utöver 4 10 
Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska beräknas för hela ärendet 
under förutsättning att det ingår i samma beslut. 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Tidersätting se tabell 2 
  
Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter). 
< 199 m2 70 
Tillägg per punkt utöver 4 5 
  
Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  
< 199 m2 50 
200-1 000 m2 100 
Tillägg per punkt utöver 4 5 
  
Övrig utstakning  
Plank eller mur 50 
Transformatorstation 70 
Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) 
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Tabell 26 Lägeskontroll 

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 kvadratmeter. Lägeskontroll 
utförs inte i ärenden < 15 kvadratmeter. 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + 
OPA) för varje hustyp för sig. 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad 
gäller anbudsförfarande. 

Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätnings- 

faktor (MF) 
< 199 m2 75 
200-499 m2 90 
500-999 m2 110 
1 000-1 999 m2 130 
2 000-2 999 m2 150 
3 000-5 000 m2 170 
Tillägg per punkt utöver 4 2 
  
Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus 
(4 punkter) 

 

< 199 m2 40 
Tillägg per punkt utöver 4 1 
  
Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)  
< 199 m2 40 
200-1 000 m2 80 
Tillägg per punkt utöver 4 1 

 
Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer) 
 MF 
Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
(minimum 3 punkter per beställning) 

10 
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Tabell 28 Avgift för tillfälligt nyttjande av geodata 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av 
skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial 
träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Avgift per HA = mPBB x KF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Primärkarta Innehåll 
i kartan 

Informations- 
andel i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 
Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 
Vägar, järnvägar, adresser 20 6 
Höjdinformation 20 6 
All information 100 30 
  
Övriga digitala kartprodukter KF 
Översiktlig karta 2 
Stadskarta 1,5 
Höjdgitter 5 
  
Digitalt ortofoto  
Upplösning (m/pixel)  
0,2 0,05 
0,5 0,0125 

 

Utskrift 
Tabell 29  

Avgift per m2 = mPBB x ÅF (Moms 25 % tillkommer) 
Pappersformat Åtgärdsfaktor 

(ÅF) 
A3 0,3 
A2 0,5 
A1 0,8 
A0 1,5 
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Fastighetsrättsliga åtgärder utförda av 
lantmäteriavdelningen 
Beräkning av kostanden 
Tabell 30 Tidersättning  

Timkostnad vid tidersättning utgår och räknas upp på samma sätt som ”Lantmäteriets 
föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar”. På den 
avgiften tillkommer mervärdeskatt.  

Tidersättning per timme (Moms 25 % tillkommer) 
 Timkostnad 
Förrättningslantmätare  
                                    

1360 kr 

Lantmäteriingenjör/-
handläggare                  

1200 kr 

Biträdande handläggare                                      960 kr 

Tabell 31 Fastighetsrättsliga åtgärder 

Tidsuppskattning i ärende kan göras på förfrågan.  

Tidersättning enligt tabell 30 

Tidsersättning = antal timmar x timkostnad 
Åtgärd Tidersättning 
Fastighetsförteckning Tidersättning 
Gränsvisning Tidersättning 
Övriga 
fastighetsrättsliga 
uppdrag 

Tidersättning 

Denna taxa gäller för planer där plankostnadsavtal är tecknade efter att taxan trätt i kraft. 
Dock omfattas påbörjade kommunala planer, utan plankostnadsavta, av den nya taxan.  
 



Lista över ärenden som behandlas i samband med Budget 2021 

 

2019-01077 – Händelse 5:  Anslagsframställan Nya Fristadhallen från 

Lokalförsörjningsnämnden 

 

2020-00420 – Borås 400 år 
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B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx   

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-04-23 2020-08-25 Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-04-23 2020-08-25

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 31 840 38 850 Myndighetskostnader 0 600 2 900 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 200 300
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 400 2 600
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 2 500 1 980 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 1 400 800
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 90 210
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 30 90
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 300 150
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 120 150
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 120 120
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 120 120
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 30
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 100 80
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 120 120
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 100 110

Summa entreprenadutgift 0 31 840 38 850 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 4 700 6 190 0 Kostnader för kontroll 0 300 360 0
Summa utgifter projektet 0 36 540 45 040 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 40 120
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 140 140

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 30 30
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 30 30
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss 10

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 30 30
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 2 000 900 9652 8885   Kontroll Övrigt 30 0
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 1 000 900
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 300 50 0

Summa total för projektet 0 38 540 45 940 0 9852 8125   Ränta under byggtid 300 50
Yta m² BTA 3 290 3 290 3 125 3 125 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA 0 11 714 14 701 0 Summa byggherrekostnad 0 4 700 6 190 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 0 9 678 12 432 0
Utgift byggherre kr/m² BTA 0 1 429 1 981 0



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  /

Färdigställt Våren 2021

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 6 100 000 13,28% 6 100 000 13,28%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 
/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

9 000 000 19,59% 9 000 000 19,59%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 8 000 000 17,41% 8 000 000 17,41%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

3 500 000 7,62% 3 500 000 7,62%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 3 000 000 6,53% 3 000 000 6,53%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 7 000 000 15,24% 7 000 000 15,24%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 1 050 000 2,29% 1 050 000 2,29%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 1 200 000 2,61% 1 200 000 2,61% Delsumma

38 850 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 1 980 000 4,31% 1 980 000 4,31%

Bygg- och projektledning 900 000 1,96% 900 000 1,96%

Kreditivräntor 50 000 0,11% 50 000 0,11%

Myndighetskostnader 300 000 0,65% 300 000 0,65%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 360 000 0,78% 360 000 0,78%

Övrigt 900 000 1,96% 900 000 1,96% Delsumma

0,00% 0,00% 4 490 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 2 600 000 5,66% 2 600 000 5,66%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 45 940 000 1,00 0 0 45 940 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 45 940 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -45 940 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2019-04-23

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  / 0

Färdigställt Våren 2021

DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2019-04-23

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 6 100 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 704 994 6 804 994 30 226 833

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

9 000 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter 2 600 000
Övrigt post - fördelning 1 040 154 12 640 154 80 158 002

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

8 000 000
Övrigt post - fördelning

924 582 8 924 582 30 297 486

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 
övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

3 500 000
Övrigt post - fördelning

404 505 3 904 505 30 130 150

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

3 000 000
Övrigt post - fördelning

346 718 3 346 718 20 167 336

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 
va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 
kyla, storköksutrustning

7 000 000
Övrigt post - fördelning

809 009 7 809 009 25 312 360

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
1 050 000

Övrigt post - fördelning
121 351 1 171 351 15 78 090

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 1 200 000
Övrigt post - fördelning

138 687 1 338 687 15 89 246

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 45 940 000 Avskrivn/ år = 1 459 503 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 689 100

Kapitalkostnad år 1= 2 148 603

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;
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Hej, 

  

Översänder anslagsframställan avseende Nya Fristadhallen enligt uppdrag. 

  

Mvh Malin Grahmstad 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr KS 2020-00038 1.2.4.1 

Budget 2021  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 110) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 

Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)  

 

Kommunfullmäktige 15 600 000   
Revisorskollegiet 6 050 000 
Kommunstyrelsen  
stadsledningskansliet 127 400 000 
kommungemensam verksamhet 124 300 000 
Valnämnden 1 100 000   
Lokalförsörjningsnämnden  38 400 000   
Fritids- och folkhälsonämnden  
fritid och folkhälsa 226 500 000   
föreningsbidrag 44 150 000   
Servicenämnden 0   
Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000   
Tekniska nämnden 
väghållning skog parker m m 158 200 000   
persontransporter 77 150 000 
Miljö- och konsumentnämnden 28 350 000  
Kulturnämnden 190 000 000   
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 571 750 000   
Arbetslivsnämnden 239 950 000   
Sociala omsorgsnämnden 721 800 000   
Överförmyndarnämnden 9 000 000   
Förskolenämnden 804 350 000   
Grundskolenämnden 1 563 700 000   
Individ- och familjeomsorgsnämnden 329 950 000   
Vård- och äldrenämnden  1 424 500 000   
 
att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens 
investeringsverksamhet under perioden 2021-2023, varvid anslag i budgeten för 
år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.  
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Kommunfullmäktige  
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de 
projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften 
för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i budgeten.  
  
att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %.  
  
att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet 
med särskild bilaga:  
- Felparkeringsavgifter  
- Taxa för prövning inom miljöbalkens område  
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  
  
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade 
under år 2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som 
särskilda ärenden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2021.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor.  
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med 
totalt 1 100 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda 
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kronor per ärende.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 2 000 000 kronor till stöd för lokal utveckling.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 7 000 000 kronor till särskilda lönesatsningar.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 500 000 kronor avseende ansvarsutredning om Viskans 
sanering.  
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 10 000 000 kronor avseende "Borås 400 år"  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag 
avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till 
Förskolenämnden och  Grundskolenämnden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommun-
bidrag från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden avseende 
borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har 
kompletterande SoL-insatser”.   
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av 
vakanta tjänster  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta 
tjänster  
  
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021.  
  
att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig  Ulrik Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulf Sjösten 
(M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-
Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar 
Comén (M), Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), 
Gunilla Christoffersson (KD),  Marie Fridén (M), Nils-Åke Björklund (M) och 
Annette Nordström (M) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
alternativa budgetförslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Eva 
Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Leif Häggblom (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas alternativa budgetförslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V), Anne Rapinoja (V), Stefan 
Lindborg (V) och Tommy Josefsson (V) till förmån för Vänsterpartiets 
alternativa budgetförslag samt till Moderaterna och Kristdemokraternas 
yrkande nr 82.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26, § 407 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)  

 

Kommunfullmäktige 15 600 000   

Revisorskollegiet 6 050 000 

Kommunstyrelsen  

- stadsledningskansliet 129 400 000 

-kommungemensam verksamhet 124 300 000 

Valnämnden 1 100 000   

Lokalförsörjningsnämnden  38 400 000   

Fritids- och folkhälsonämnden  

-fritid och folkhälsa 226 500 000   

-föreningsbidrag 44 150 000   

Servicenämnden 0   

Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000   

Tekniska nämnden 

-väghållning skog parker m m 158 200 000   

-persontransporter 77 150 000 

Miljö- och konsumentnämnden 28 350 000  

Kulturnämnden 190 000 000   

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 573 750 000   

Arbetslivsnämnden 239 950 000   

Sociala omsorgsnämnden 721 800 000   

Överförmyndarnämnden 9 000 000   

Förskolenämnden 802 350 000   

Grundskolenämnden 1 561 700 000   

Individ- och familjeomsorgsnämnden 329 950 000   
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Vård- och äldrenämnden  1 424 500 000   
 
att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens 
investeringsverksamhet under perioden 2021-2023, varvid anslag i budgeten för 
år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de 
projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften 
för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i budgeten.  
  
att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %.  
  
att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet 
med särskild bilaga:  
- Felparkeringsavgifter  
- Taxa för prövning inom miljöbalkens område  
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  
  
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade 
under år 2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som 
särskilda ärenden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2021.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor.  
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med 
totalt 1 100 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda 
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kronor per ärende.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 2 000 000 kronor till stöd för lokal utveckling.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 7 000 000 kronor till särskilda lönesatsningar.  
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 500 000 kronor avseende ansvarsutredning om Viskans 
sanering.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 10 000 000 kronor avseende "Borås 400 år"  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag 
avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till 
Förskolenämnden och  Grundskolenämnden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av 
kommunbidrag från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden 
avseende borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som 
har kompletterande SoL-insatser”.   
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av 
vakanta tjänster  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta 
tjänster  
  
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021.  
  
att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  
 
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: 
 
Att ge Kommunstyrelsens presidium i uppdrag att göra redaktionella ändringar i 
Kommunstyrelsens förslag till Budget 2021. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
alternativa budgetförslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) reserverar sig till förmån för 
Sverigedemokraternas alternativa budgetförslag. 
 
Ida Legnemark (V) reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets alternativa 
budgetförslag.        
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Sammanfattning av ärendet 
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 6 526,3 mnkr. 
Mellan 2020 och 2021 ökar nettokostnaderna med 182,6 mnkr. Tillsammans 
med avskrivningar på 315,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 6 841,3 
mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2020 på 3,2 %. 

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

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

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

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

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

Arbetsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) frågar Kommun-
fullmäktige om Arbetsordning för sammanträdet godkänns, se bilaga. 
 
Kommunfullmäktige godkänner arbetsordningen.      
 

Protokollsanteckning 
Företrädare för samtliga partier i Kommunfullmäktige har efter en överläggning 
enats om att, oberoende om ett parti/grupp av partier har yrkat på eller voterat 
om ett visst förslag så skall det anses ha drivit förslaget. Stödet markeras genom 
att partiet/gruppen yrkar på sitt första yrkande under respektive nämnd. 
Skulle ytterligare något parti/grupp av partier stödja ett yrkande, alltså förutom 
de som lämnat det ursprungliga förslaget, så kommer det yrkandet att tas upp 
till beslut och eventuell votering. 
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Denna ordning införs i syfte att minska tidsåtgången för beslutsprocessen, inte i 
syfte att begränsa debatten. 
 

Yrkanden 
Ulf Olsson (S), Anna Svalander (L), Kerstin Hermansson (C), Tom Andersson 
(MP), Bengt Bohlin (S), Therése Björklund (S), Alexander Andersson (C), 
Cecilia Andersson (C), Kent Hedberg (S), Mattias Danielsson (C), Sara 
Andersson (S), Lars-Gustaf Andersson (L), Sead Omerovic (S), Anne-Marie 
Ekström (L), Marie Samuelsson (S), Yvonne Persson (S), Johan Wikander (L) 
och Maj-Britt Eckerström (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens budget i sin 
helhet.  
 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M), Ulrik 
Nilsson (M), Anna Christensen (M), Nils-Åke Björklund (M), Jonas Garmarp 
(M), Lars-Gunnar Comén (M), Ulf Sjösten (M), Oliver Öberg (M), Magnus 
Sjödal (KD), Marie Fridén (M),  Hasse Ikävalko (M), Birgitta Bergman (M), 
Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M) och Anna-Clara Stenström (M) yrkar 
bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa budgetförslag. 
  
Andreas Exner (SD), Olle Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Jan Nilsson 
(SD), Maria Lindgren (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD) och Björn 
Qvarnström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas alternativa budget-
förslag. 
 
Ida Legnemark (V), Stefan Lindborg (V), Lennart Andreasson (V), Peter 
Wiberg (V), Anne Rapinoja (V) och Inger Landström (V) yrkar bifall till 
Vänsterpartiets alternativa budgetförslag. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar att följande text läggs in i slutet på stycket före 
”Kommunfullmäktiges indikatorer” under rubriken "Ekonomi och egen 
organisation": ”Personalpolitiskt behöver förvaltningar och bolag möta 
framtida kompetensutmaningar genom en jämställd arbetsgivarpolitik och ett 
arbetsmiljöarbete som genomsyrar samtliga ledningsnivåer. Borås Stad tillämpar 
heltid som norm för tillsvidareanställda men med möjlighet till partiell 
tjänstledighet. Kompetensutmaningarna ställer dock krav på att förutsättningar 
skapas som motiverar äldre att arbeta längre och deltidstjänstgörande att arbete 
heltid. Verksamheter behöver organiseras så att sjukfrånvaro minskar och 
anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
ökar samt genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. Stadsledningskansliet 
ansvarar för att följa upp det strategiska arbetet genom den personaleko-
nomiska redovisningen.” 
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Tom Andersson (MP) yrkar på ett tilläggsyrkande 110 A Följande text läggs in 
under Miljö- och konsumentnämnden sid 62 under rubriken ”Ekonomiska 
förutsättningar”: 
”Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 28,4 
mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Kommunbidraget har 
inför 2021 ökats med 0,7 mnkr varav 250 tkr ska tillföras en klimatpott (se 
rubriken Nya uppdrag 2021) och resterande avser helårseffekt för tjänsterna 
som miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden.” 
 
Niklas Arvidsson (KD) lämnar ett reviderat yrkande, nr 86, se bilaga. 
 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och Ida Legnemark (V) lämnar 
två gemensamma yrkanden, under ekonomiska ramar, nr 239 C och 239 D, se 
bilaga 
 
Ida Legnemark (V) återtar yrkandena nr 235, 236, 237, 238 och 239 samt lägger 
till följande tre yrkanden: nr 239 A, 239 B och 118 A, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar ett tilläggsyrkande, 
gällande Grundskolenämnden, nr 166 A, samt reviderat yrkande nr 109, se 
bilagor. 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna 
och Kristdemokraternas tilläggsyrkanden samt till tilläggsyrkandena: 25, 40, 46, 
52, 108 samt 194. 
 
Vidare yrkar Niklas Arvidsson (KD) bifall till tilläggsyrkandena: 13, 22, 33, 71, 
87, 92, 122, 123, 127 samt 139. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden samt 
till tilläggsyrkandena: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12-33, 37, 40, 45, 48-51, 52, 53-58, 60-
64, 67-75, 84, 85-98, 100, 102-115, 119-129, 131, 134-145, 148-166, 169, 170, 
172-180, 186-190, 192-194, 196-201, 204-208, 210-224, 226, 227, 229, 232, 233, 
235, 236, 238, 239B, 239C samt 239D. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden samt till 
tilläggsyrkandena: 3, 6, 9, 82 samt 86. 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunledning och nämnder 
 
Under punkten debatteras även driftbudget, investeringsbudgeten, strategiska 
målområden – indikatorer och uppdrag, taxor och anmälningsärenden under 
respektive nämnd. 
 
 

Kommunfullmäktige  

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till ett tilläggsyrkande med följande komplettering: 
Följande text läggs in i slutet på stycket före ”Kommunfullmäktiges indi-
katorer” under rubriken "Ekonomi och egen organisation": 
”Personalpolitiskt behöver förvaltningar och bolag möta framtida 
kompetensutmaningar genom en jämställd arbetsgivarpolitik och ett 
arbetsmiljöarbete som genomsyrar samtliga ledningsnivåer. Borås Stad tillämpar 
heltid som norm för tillsvidareanställda men med möjlighet till partiell 
tjänstledighet. Kompetensutmaningarna ställer dock krav på att förutsättningar 
skapas som motiverar äldre att arbeta längre och deltidstjänstgörande att arbete 
heltid. Verksamheter behöver organiseras så att sjukfrånvaro minskar och 
anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
ökar samt genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. Stadsledningskansliet 
ansvarar för att följa upp det strategiska arbetet genom den personaleko-
nomiska redovisningen.” 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Ulf Olssons (S) 
tilläggyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Tilläggsyrkandet bifalles. 
 
 

Kommunstyrelsen  
Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
2. Inrätta en äldreomsorgskommission, det vill säga en politisk beredningsgrupp 
för äldreomsorgen bestående av en person ifrån varje parti som finns represen-
terade i Kommunfullmäktige. Gruppen ska bistås av andra lämpliga funktioner 
och fackliga parter. Gruppen ska med utgångspunkt i den demografiska ut-
vecklingen, äldreomsorgens behov av ytterligare personal och boendeplatser, ta 
fram en handlingsplan för äldreomsorgen. (M, KD) 
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7. Under 2021 ska markreserven öka med målet att nå en reserv om 400 000 
kvm. (M, KD)  
 
11. Kommunstyrelsens ges i uppdrag att samordna en översyn av antalet 
verksamhetsmått med syfte att minska dessa. (M, KD)  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaternas 
och Kristdemokraternas yrkanden nummer 2 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkanden nr 2 med flera avslås. 
 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
12. Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer 
och även förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. (SD) 
 
14. Kommunstyrelsen ska stödja, utbilda och uppmuntra lokala grann-
samverkan. (SD) 

 
15. Kommunstyrelsen ska, vid avyttring av kommunal mark, prioritera tomter i 
kommunens kringområden. (SD) 
 
16. Antal kommunalråd ändras till fem kommunalråd, med en politisk 
sekreterare till respektive kommunalråd. Frigjorda resurser omfördelas till 
Förskolenämndens ram. (SD) 
 
17. Arvodet till kommunalråd fastställs till 1,0 GN. Frigjorda resurser 
omfördelas till Förskolenämndens ram. (SD) 
 
18. De politiska arvodena samt partistödet uppräknas inte inför 2021, utan är 
kvar på 2020 års nivå. (SD) 
 
19. Borås Stad ska upprätta en landsbygdsstrategi. (SD) 
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20.  För konceptet ’Narkotikahundar i skolan’ avsätts 5,8 mnkr till CKS, 
Kommunstyrelsen, förfogande. CKS ska upphandla narkotikahundar med syfte 
att genomföra rutinkontroller av för-, grund- och gymnasieskolor, samt 
tillhörande skolutrymmen, i brottspreventivt syfte. (SD) 
  
21. Kommunstyrelsen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom Borås 
Stads boenden för asylsökande, eller de organisationer som staden har eller haft 
en samverkan med, har inträffat. I de fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska 
CKS tillsammans med berörd förvaltning samverka med Polisen. (SD) 
 
23. Borås Stad tillämpar samma modell för framtagande av tomträttsavgäld, 
arrende etc. utan hänsyn till om detta innebär en ekonomisk vinst eller förlust 
för Borås Stad. (SD) 
 
24. Modellen för friköp av Borås Stads tomträtter revideras, och priserna sänks 
med 10 procent. (SD) 
 
26. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska arbeta fram ett förslag till en 
neutral klädpolicy för anställda inom Borås Stad. (SD) 
 
27. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna och 
effekterna av ett gemensamt kommunalt bostadsbolag, alternativt en 
koncernstruktur för bostadsbolagen. (SD) 
 
28. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med 
näringslivet, att utreda förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför 
centrum. (SD) 

 

29. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att överse den 
kommunala verksamheten med syftet att utarbeta direktiv som, inom lagens 
ramar, förhindrar och/eller försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för 
någon som deltagit i eller stött terrorism. (SD) 

 

30. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till att 
stärka bolagens kapital för mer nybyggnation. (SD) 

 

31. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av 
informella beslut och om dessa föranlett ekonomiska konsekvenser för Borås 
Stad. (SD) 
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32. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till 
inrättandet av samlade förvaltningsstödstjänster under stadskontoret. (SD) 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 12 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 12 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
34. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda omfattningen och 
konsekvenserna av s.k. dolda effektiviseringar och att dessa analyseras och 
utvärderas. (V) 
 
35. att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda vilka gator i stadskärnan som kan 
göras bilfria. (V) 
 
36. att samtliga nämnder med tillagningskök ges i uppdrag att öka andelen 
växtbaserad kost med målsättningen att köttkonsumtionen ska minska med 25 
procent fram till 2025. (V) 
 
38. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen återkomma till Kommun-
fullmäktige med en redovisning av hur stadens arbete för att nå koldioxid-
budgetens målsättningar har fortskridit. (V) 
 
39. att Kommunfullmäktiges indikatorer kompletteras med en indikator, med 
målvärdet 15 för 2021 och 1 för 2025, som visar Borås Stads placering i Aktuell 
Hållbarhets rankning av bästa miljökommuner. (V) 
 
41. att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostads-
bolagen: ”Hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på låneräntan istället 
för på kalkylräntan”. (V) 
 
42. att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: ”Använda de statliga investeringsstöden för att hålla 
hyreskostnaderna nere vid produktion av nya bostäder”. (V) 
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43. att jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd i Borås 
Stads budget. (V) 
 
44. att arbetsskor erbjuds de personalgrupper som idag endast erbjuds 
arbetskläder. (V) 
 
47. att anslagsfinansiering av lokalhyror utreds. (V) 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nr 34 med flera och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nr 34 med flera avslås. 
 
 
1. För att förbättra situationen i de områden som idag benämns som särskilt 
utsatta ska en handlingsplan upprättas i syfte att inga områden i Borås, enligt 
polisens kartläggningar, ska räknas som utsatta. Uppdraget inleds med en 
projektstudio, med berörda nämnders förvaltningar, under första kvartalet 2021 
(M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla Moderaterna 
och Kristdemokraternas tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 1, dag 1: 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 41 röster mot 31, 1 frånvarande: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma 
med målbilder för resterande delar av Social hållbart Borås. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma med 
målbilder för resterande delar av Social hållbart Borås.  
 
4. Kommunstyrelsen ska ha samordningsansvar i arbetet mot hemlöshet. 
(M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
5. Översyn av vilka verksamheter som kan anses utöva osund konkurrens med 
näringslivet ska genomföras med syfte att förhindra densamma. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effekt- och 
kapacitetsbehov Borås har för att klara, stadens, kommuninvånarnas och 
företagens framtida behov av el. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effekt- och kapacitetsbehov 
Borås har för att klara, stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida 
behov av el. 
 
8. För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter upphandlas. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen 
kan medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i 
termer av minskad koldioxid per investerad krona. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen kan 
medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i termer av 
minskad koldioxid per investerad krona. 
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10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan som tar 
fasta på de kommunala investeringsbehoven under de kommande 10 åren. I ett 
sådant dokument kan exempelvis behov av nya verksamheter och omvandling 
av områden såsom Gässlösa, Knalleland och Nedre Norrby samt behov av 
marksanering redovisas. Till dokumentet ska en finansieringsplan redovisas. 
Finansieringsplanen ska visa på uppskattade kostnader och intäkter som skulle 
kunna uppstå när Borås utvecklas i syfte att beskriva behovet av finansiering. 
(M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
13. Borås Stad inför ett civilkuragepris. Kommuninvånare nominerar med-
borgare som utmärkt sig under året och Kommunfullmäktige avgör vinnare. 
(SD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
22. Kommunstyrelsen ska uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 
större område för bebyggelse av enbostadshus, radhus och kommunal 
verksamhet i respektive serviceort. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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25. Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa om att 
undanta Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, 
EBO. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
33. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Samhällsbygg-
nadsnämnden, ta fram en strategi för Rutnätsstaden Borås. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
37. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan arbeta 
med koldioxidlagring och hur fler koldioxidsänkor kan skapas. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
40. att Kommunstyrelsen uppdras utreda hur ett system med volym-
kompensation för Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala 
omsorgsnämnden kan utformas. (V)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen uppdras utreda hur ett system med volymkompensation för 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden kan 
utformas. 
 
45. att försök med avidentifierade ansökningshandlingar görs. (V) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
46. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 
utreda de merkostnader som distributionscentralen har medfört med ambi-
tionen att dessa ska hanteras centralt. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Alla nämnder 

 

48. I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen 
som förutsägs ställer detta särskilda krav på att kunna möta efterfrågan av mer 
service. Nämnderna ska säkerställa att handlingsberedskap finns för att kunna 
möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verk-
samheten. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
49. Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares 
förutsättningar att driva företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
50. Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning 
i ekonomi till, chefer med ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv 
resursanvändning. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
51. Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan 
motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas .(M, KD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Valnämnden  
 
52. NYTT UPPDRAG: Valnämnden ska utreda möjligheten till en gemensam 
distribution av personvalsedlar. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
60. Lokalförsörjningsnämnden ska vid planeringen av förskolor alltid beakta 
samlokalisering av förskolor och verksamhet/boende för äldre. (SD) 
 
61. Lokalförsörjningsnämnden bygger nya förskolor om högst 4 avdelningar. 
(SD) 
 
62. NY FÖRSTUDIE: Dalsjöfors simhall (SD) 
 
63. NY FÖRSTUDIE: Futsalarena (SD) 
 
64. NY FÖRSTUDIE: Vård- och omsorgsboende (SD) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nr 60 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nr 60 med flera avslås. 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
65.  att tillföra Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 3 000 tkr i 
investeringsbudgeten för att öka investeringarna i solenergi. (V) 
  
66. att tillföra Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 2 000 tkr i 
investeringsbudgeten för att öka investeringarna i laddinfrastruktur i 
kommunens egen verksamhet. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nr 65 med flera och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nr 65 med flera avslås. 
 
 
53. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Nytt vård- och 
omsorgsboende 1 (M, KD)     
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
54.  Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Nytt vård- och 
omsorgsboende 2 (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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55. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Korttids- och 
växelvårdsplatser i serviceorterna (M, KD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
56. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Bostäder för yngre 
dementa (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
57. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Grundskola i östra 
delarna av Borås (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
58. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Omklädningsrum 
Ramnavallen (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
59. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Fullstor idrottshall 
Sjömarken (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden:  
 
67. NYTT UPPDRAG: Miljö- och konsument- och Samhällsbyggnadsnämnden 
ska eftersträva en effektivisering av sina timavgifter, med syfte att minska 
avgifterna mot kund.  (SD) 
 
68. Samhällsbyggnadsnämnden ska debitera planbeställare enligt 
likställighetsprincipen. (SD) 
 
70. Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller 
annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk 
byggnadstradition. (SD) 
 
72. Nämnden ska aktivt pröva förutsättningarna och vid lämpliga fall 
möjliggöra för generationsboenden vid detaljplanering. (SD) 
 
73. Samhällsbyggnadsnämnden ställer höga krav på arkitektonisk utformning 
vid ny- och ombyggnation i stadskärnan. (SD) 
 
74. Borås Stads kulturmiljöprogram är vägledande vid framtagande av 
detaljplaner. (SD) 
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75. NY INDIKATOR: "Andel ej fullständiga ärenden vid första kontakt som 
fått beslut senast 10 veckor efter ansökan %.". 
Målvärde 2021 80% 
Målvärde 2025 90% (SD) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nr 67 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nr 67 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
76. att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid markanvisning låta den 
planerade hyresnivån vara en avgörande faktor för vem som får bygga. (V) 
 
77. att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att prioritera 
detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas. (V) 
  
78. att vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på mark 
avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att 
bygga bostadsrätter, detsamma bör gälla för tomträttsavgifter. (V) 
 
79. att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid framtagande av nya 
detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer för 
att motverka bostadssegregationen. (V) 
 
80. att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram en handlingsplan för 
klimatsmart byggnation. (V) 
 
81. att den nya stadsdelen Gässlösa byggs som en fossilfri stadsdel. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 76 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nr 76 med flera avslås. 
 
 
69. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva 
utökade möjligheter för enbostadshus. (SD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
71. Avgöranden kring ärenden om strandskydd ska hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Servicenämnden 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkande: 
 
83. att det ska öppnas möjlighet för Servicenämnden att genomföra mark- och 
entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad. (V) 

 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande nummer 83 och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande nummer 83 avslås. 
 
 
82. Tidigare beslutad investering på Pantängen återförs till investerings-
budgeten. År 2021: 30 miljoner kronor. Plan 2022: 23 miljoner. Beslutad 
utredning, i samband med KF-återremiss av förslag till omprövat beslut om 
investeringen, ska genomföras. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaternas 
och Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla Moderaterna 
och Kristdemokraternas tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 2, dag 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 26: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
84. att Servicenämnden uppdras inrätta ett lokalt beredskapslager. (V) 
  
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Tekniska nämnden (sid 55) 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
88. Tekniska nämnden ska sprida information gällande Trafiksäkerhet och 
trafikregler till cyklister tillsammans med berörda nämnder. (SD) 
 
89. Beträffande cykelinfrastruktur ska lokala cykelvägar i Borås samt i 
serviceorterna prioriteras före sammanhängande stråk. (SD) 
 
90. De ekonomiska resurserna för särskoleskjuts flyttas till Grundskole-, och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från Tekniska nämnden. (SD) 
 
91. Tekniska nämnden ska påbörja planeringen av en aktivitetsplats i respektive 
serviceort. (SD) 
 
93. INVESTERING: Budget för "Beläggningsunderhåll' revideras till 15,0 
mnkr för respektive år 2021-2023. (SD) 
 
94. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar'' revideras till 2,0 mnkr 
för respektive år 2021-2023. (SD) 
  
95. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar, reinvestering" 
revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2021-2023. (SD) 
 
96. INVESTERING: Budget för "Borås flygplats" revideras till 800 tkr för år 
2021. (SD) 
 
97. INVESTERING: Budget för ”Grönområdesplanen” revideras till;  
År 2021 2,0 mnkr 
År 2022 2,0 mnkr 
År 2023 2,0 mnkr  (SD) 
 
98.  INVESTERING: Budget för "Trygghetsåtgärder och diverse mindre 
parkinvesteringar'' revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2021-2023. (SD) 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 88 med flera och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 88 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
99. att tillföra Tekniska nämnden ytterligare 2 000 tkr i investeringsbudgeten för 
att öka investeringarna och reinvesteringarna i cykelbanor. (V) 
 
101. att Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan köras i 
egen regi. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 99 med flera finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 99 med flera avslås. 
 
 
85. Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier för snöröjning. 
För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom andra delar av vinterväg-
hållningen, bör en översyn av kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av 
cykelbanor göras. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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86. Tekniska nämnden uppdras att till beslut om taxor kommande år arbeta 
fram ett nytt förslag på taxa för gångbaneserveringar, restaurangverandor och 
friluftsserveringar. Förslaget på taxan ska vara differentierat, så att avgiften 
skiljer sig beroende på läge för servering eller restaurangveranda (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Tekniska nämnden uppdras att till beslut om taxor kommande år arbeta fram 
ett nytt förslag på taxa för gångbaneserveringar, restaurangverandor och 
friluftsserveringar. Förslaget på taxan ska vara differentierat, så att avgiften 
skiljer sig beroende på läge för servering eller restaurangveranda. 
 
 
87. Tekniska nämnden ska se över trafikerade vägar och cykelstråk och 
förtydliga vilka platser inom Borås där cykelförbud råder. (SD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås.  
 
 
92. NYTT UPPDRAG: Nämnden ska utreda och presentera ett nytt 
'Ansvarsfullt Skogsförvaltningsprogram för Produktiv Skogsmark' där syftet är, 
att med ekonomin som ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens 
skogsmark, samtidigt som mångfalden av både träslag och biologiska miljöer 
ökar. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

100. att i arbetet med nya cykelvägar prioritera sådana till fritidsgårdar, skolor 
och större arbetsplatser i kommunen. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Miljö- och konsumentnämnden 
 
110 A Följande text läggs in under Miljö- och konsumentnämnden sid 62 under 
rubriken ”Ekonomiska förutsättningar”: 
”Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 28,4 
mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Kommunbidraget har 
inför 2021 ökats med 0,7 mnkr varav 250 tkr ska tillföras en klimatpott (se 
rubriken Nya uppdrag 2021) och resterande avser helårseffekt för tjänsterna 
som miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden.” (MP) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Tom Anderssons 
(MP) tilläggsyrkande nummer 110 A och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
110 A Följande text läggs in under Miljö- och konsumentnämnden sid 62 under 
rubriken ”Ekonomiska förutsättningar”: 
”Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 28,4 
mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Kommunbidraget har 
inför 2021 ökats med 0,7 mnkr varav 250 tkr ska tillföras en klimatpott (se 
rubriken Nya uppdrag 2021) och resterande avser helårseffekt för tjänsterna 
som miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden. 
 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
106. Borås Stad ska inte köpa in drivmedel baserat på jordbruksråvaror, såvida 
inte råvarorna utgörs av restprodukter. (SD) 
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107. Borås Stad ska slopa kvantitativa mål avseende ekologiska livsmedel. (SD) 
 
110. NYTT UPPDRAG: Miljö- och konsument- och 
Samhällsbyggnadsnämnden ska eftersträva en effektivisering av sina timavgifter, 
med syfte att minska avgifterna mot kund. (SD) 
 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nummer 106 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 106 med flera avslås. 
 
 
102. Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning: Avgift per år, kr 
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. (M, KD)  5 800 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
103. Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning: Avgift per år, kr Ansökan 
om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. (M, KD)  5 800 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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104. Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning:    Avgift per år, kr 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden. (M, KD)                 2 500 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
105. Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning: Avgift per år, kr 
Anmälan om förändrat tillstånd. (M, KD)   1 725 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
108. Borås Stads medlemskap i Fairtrade ska avslutas. (SD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
109. Miljö- och konsumentnämnden ska använda sig att Rättviksmodellen, där 
tillsynsavgift enbart får tas ut när en tillsyn de facto har genomförts. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
111. Borås Stad delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara annan 
kultur än majoritetssamhällets eller de nationella minoriteterna. (SD)  
 
112. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och agerande är 
förenligt med det demokratiska samhällets värderingar. (SD)  
 
113. Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna för 
spontanidrott. (SD)  
 
114. TILLÄGG: Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i 
Borås Stads arbete med Säker och trygg förening. Arbetet med Säker och trygg 
förening ska även omfatta föreningarnas engagemang om framtagande av 
integrationsplan. (SD)  
 
115. NYTT UPPDRAG: Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda alternativa 
verksamheter i Brygghuset. (SD)  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till  Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nummer 111 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 111 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
116. att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda hur ett 
jämställdhetsindex för fritidsaktiviteter i Borås kan utformas. (V) 
 
117. att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att starta idrottsskolor i 
socialt utsatta områden. (V) 
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118. att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att 
anlägga en utomhusbassäng på Bodavallen. (V) 
  
118. A att uppdra åt Fritid- och folkhälsonämnden att starta Mötesplats Göta  
(V) 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till  Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 116 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 116 med flera avslås. 
 
 

Kulturnämnden 
 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall följande tilläggsyrkanden: 
 
121. Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete, särskilt riktat 
mot målgruppen barn och unga. (SD) 
 
124. Kulturnämnden ska inrätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med 
representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete. (SD) 
 
 
125. Kulturnämnden ska Stadsteatern till förfogande för externa inslag och 
aktörer som vill hyra in sig eller bedriva verksamhet. (SD) 
 
126. UTGÅR: Första året som barn fortsätter i Kulturskolan efter KUL-året 
ska vara kostnadsfritt. (SD) 
 
128. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden ska kartlägga privata konstkännares 
intressen för att bedriva ett internationellt konstmuseum i Borås. (SD) 
 
129. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en 
"Kulturkanon Borås" med syftet att sammanställa och informera om Borås 
Stads kulturarv. (SD) 
 
 

Propositionsordning 
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Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till  Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nummer 121 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 121 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
130. att Mer-öppet bibliotek införs i Sandared och Viskafors, för detta ändamål 
tillförs investeringsbudgeten 600 tkr. (V) 
 
132. att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett införande av avgiftsfri 
kulturskola kan förverkligas i Borås. (V) 
 
133. att Kulturnämnden ges uppdrag att genomföra ett förstudieprojekt om hur 
fler scener för populär- och rockmusik kan skapas i Borås. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 130 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 130 med flera avslås. 
 
 
119.  Kulturnämnden ska under 2021 planera för en effektivisering av 
biblioteksverksamheten, i syfte att i färre lokaler erbjuda mer verksamhet. (M, 
KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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120. Första året som barn fortsätter i kulturskolan efter KUL-året ska inte 
längre vara kostnadsfritt. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
122. Kulturnämnden ska särskilt belysa svenska, traditionella högtider. (SD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
123. Kulturnämnden ska inventera konst som kan säljas. (SD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
127. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden ska utreda införandet av en särskild 
kulturarvsfond med syfte att utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås 
Stad, med stöd av externa sponsorer. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
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Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
131. att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda Barnens kulturbuss. (V) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets  
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Förskolenämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
137. Nämnden ska planera för etableringen av en familjecentral i respektive 
serviceort i Borås Stad. (SD) 
 
138. Förskolenämnden ska i samverkan med IFO-nämnden verka för en start 
av en familjecentral på en serviceort i Borås. (SD) 
 
140. Borås Stad erbjuder förskoleplats från l års ålder. (SD) 
 
141. Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig förskola 
i Borås. Syftet är att skapa likvärdighet kring andelen utbildad personal i Borås 
förskolor. (SD) 
 
142. Förskolenämnden ska utveckla konceptet 'ambulerande språkpedagoger' 
med syftet att stimulera språkförståelsen av svenska. (SD) 
 
143.  Förskolenämnden ska sträva efter åldershomogena avdelningar i 
förskolan. (SD) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 137 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
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Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 137 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
146. att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för hur 
förskollärare som arbetar i socialt utsatta områden kan ges ett lönetillägg. 
(V) 
 
147. att all personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett medvetet 
och aktivt jämställdhetsarbete i förskolan kan se ut. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 146 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 146 med flera avslås. 
 
 
134.  Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande lagstiftning, erbjuder 
förskola från ett års ålder. Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola 
enligt de möjligheter som finns i lagen. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
 Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
135. På varje förskola ska det finnas legitimerad förskollärare. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
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Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
136. Språkkrav ska ställas på anställda inom förskolenämndens verksamhet. 
Nivå B2 ska gälla för arbetsuppgifter som kräver kompetens motsvarande 
barnskötare. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
 Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
139. Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen och 
tillämpningen av genuspedagogik. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
144. att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur likvärdigheten ser ut 
mellan förskolor i Borås Stad och föreslå åtgärder för att öka densamma. (V) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
 
 
145. att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan 
kompensera förskollärare och barnskötare för karensavdraget. (V)  
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Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
148. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Grundskolenämnden 

 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
149. Grundskolenämnden erbjuder endast specialkost när medicinska skäl 
föreligger. (SD) 
 
150. Grundskolenämnden ska revidera befintliga in-och utrymningsplaner för 
samtliga skolor. (SD) 
 
151. Grundskolenämnden ska kartlägga behovet av kringpersonal i Borås Stads 
grundskolor i syfte att låta lärare vara lärare. (SD) 
 
152. Grundskolenämnden ska utveckla sin samverkan med polis för att verka 
för en utökad närvaro och information i Borås Stads grundskolor. Möjligheten 
till att regelbundet nyttja narkotikahundar på skolor ska utredas. (SD) 
 
 
153. Vid nybyggnation av grundskolor byggs dessa efter årskurs F-6 eller 7-9. 
(SD) 
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154. Kommunen ska erbjuda särskild ledarskaps- och konflikthanterings-
utbildning till lärare inom Borås Stad. (SD) 
 
155. Grundskolenämnden ska, genom ett pilotprojekt, införa en resursklass för 
systematiskt återkommande stökiga elever som utsätter andra för hot och våld. 
(SD) 
 
156. Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i 
jordbruksföretag ska utvecklas. (SD) 
 
157. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid 
omplaceras. (SD) 
 
158. Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning och 
läxhjälp. (SD) 
 
159. Kommunfullmäktige fastställer följande skolor som små skolor på små 
orter; Aplared, Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena, Bredared, Sandhult, 
Kinnarumma, Svaneholm, och Kerstinsgården. (SD) 
 
160. Grundskolenämnden ska utreda bufféservering med god variation i Borås 
skolor. (SD) 
 
161. Arbetet med att ge högstadieelever kunskap i sexualundervisning, ska 
utvecklas genom samverkan mellan elevhälsan och regionens 
ungdomsmottagningar. (SD) 
 
162. Grundskolenämnden tilldelas 700 tkr utöver föreslaget kommunbidrag för 
att ytterligare stärka små skolor på små orter. (SD) 
 
163. TILLÄGG: Grundskoleutbildningen är kostnadsfri. I samband med 
skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår 
förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga 
huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. (SD) 
 
164. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska utreda möjligheten till att 
utöka antalet timmar i förskoleklass, och särskilt beakta en omvärldsanalys. 
(SD) 
 
165. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska ta fram en handlings- och 
tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta 
till Kommunfullmäktige under 2020. (SD) 
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166. Ett koncept som innebär att grundskoleklasser gör studiebesök hos 
blåljuspersonal ska utredas. (SD) 
 
166 A. Alla barn i fritidshem ges möjlighet att delta i simundervisning (SD). 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 149 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 149 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall följande tilläggsyrkanden: 
 
167. att det obligatoriska skolvalet i grundskolan avskaffas. (V) 
 
168. att alla barn i förskoleklass ges möjlighet att delta i simundervisning. (V) 
 
171. att Grundskolenämnden ges i uppdrag att fördubbla antalet medarbetare 
(till 20) vars utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem som 
nämnden finansierar till 20 procent. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 167 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 167 med flera avslås. 
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169. att ge Grundskolenämnden ett investeringsanslag på 5 000 tkr för att 
förbättra utemiljön på skolgårdarna. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
170. att som bland Kommunfullmäktiges indikatorer för Grundskolenämnden 
lägga till en indikator som anger antalet fritidshemsenheter där det helt saknas 
behörig personal. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
172. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 81) 

 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
173. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utöka samarbetet mellan 
skolan och det lokala näringslivet, samt gymnasieprogram som riktar sig mot 
bristyrken ska prioriteras. (SD) 
 
174. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- och 
tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen för 
gymnasieverksamheten och presentera detta till Kommunfullmäktige under 
2021. (SD) 
 
175. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla samverkan med 
polis för att verka för en utökad närvaro och information i Borås Stads 
gymnasieskolor. (SD) 
 
176. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla och 
förstärka programutbuden för elever med autismspektrumtillstånd. (SD) 
 
177. Borås Stad erbjuder SFI under högst två år. Frigjorda resurser ska stärka 
SFl verksamheten. (SD) 
 
178. Borås Stads tidigare beslut kring fria elevresor, i form av skolkort inom 
kollektivtrafiken till Boråselever, upphör. (SD) 
 
179. Asylsökande som fyllt 18 år, eller fått sin ålder uppskriven, ska anvisas åter 
till Migrationsverket. (SD) 
 
180. TILLÄGG: Utbildningen i gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. I samband 
med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår 
förekomma kostnader som ersätts av eleven eller dennes vårdnadshavare på 
frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får 
inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. 
(SD) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till  Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 173 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 173 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
181. att alla tjejer i Borås Stads gymnasieskolor ska få pröva feministiskt 
självförsvar. (V) 
 
182. att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 
gymnasieskolor. (V) 
 
183. att alla gymnasieelever ska erbjudas teoriundervisning för körkort. (V) 
 
184. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda 
för att den kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i 
egen regi. (V) 
 
185. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda 
för att den kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i 
egen regi. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 181 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 181 med flera avslås. 
 
186. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkande: 
 
191. Socialtjänsten ska utveckla samarbete med näringslivet i centrala Borås. (M, 
KD) 
 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande nummer 191 och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande nummer 191 avslås. 
 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
192. Kartläggningen av bostadslösa ska utvecklas genom fler frekventa 
mätningar som sträcker sig över året. Samarbete med civilsamhället ska vara en 
del vid mätningstillfället för ändamålet. (SD) 
 
193. Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder 
uppskriven, eller betraktas som myndig ska anvisas åter till Migrationsverket. 
(SD) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 192 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 192 med flera avslås. 
 
 
195. att de sociala konsekvenserna av pandemin covid-19 utreds. (V) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
187. En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet ska 
genomföras i syfte att säkerställa att rätt insats nyttjas. Utredningen ska belysa 
egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med RAM-upphandlade insatser samt 
redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i jämförelse med RAM- 
upphandlade insatser. Utredningen ska även redovisa om strukturella brister 
föreligger. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
188. Inför en socialtjänstgaranti där vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar 
efter att minderårig gripits för brott. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
189. När minderårig gripits för brott, omhändertas enligt lagen för berusning 
eller orosanmälan inkommit, ska socialtjänsten alltid påbörja en utredning. (M, 
KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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190. Socialtjänsten ska ha en tjänst kopplad till polishuset. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
194. att en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för 
personer att lämna kriminella miljöer inrättas 2021. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
En kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att 
lämna kriminella miljöer inrättas 2021. 
 
196. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Arbetslivsnämnden 

 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
197. Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom sin 
integrationsverksamhet, samt informera om återvandring vid kontakt med 
försörjningsenheten, med syftet att stödja och uppmuntra till frivillig 
återvandring. (SD) 
 
198. Borås Stad inrättar en obligatorisk kurs för nyanlända som undervisar om 
temat 'Den svenska samhällskulturen'. (SD) 
 
199. Nämnden ska systematiskt och rutinmässigt göra slumpmässiga 
efterkontroller, för att stävja bidragsfusk i Borås Stad. (SD) 
 
200. NYTT UPPDRAG: Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till att vid 
behov av tolk endast nyttja digitala tolktjänster. (SD) 
 
201. NY INDIKATOR: Kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser 
ska redovisas separat till Kommunfullmäktige i samband med tertial-, delårs- 
och årsredovisning. (SD) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 197 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 197 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
202. att Borås Stad bjuder in fackföreningar för att informera alla ungdomar 
som har fått feriejobb om sina rättigheter på jobbet. (V) 
 
203. att modellen Huskurage införs. (V) 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 202 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 202 med flera avslås. 
 
204. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Sociala omsorgsnämnden 

 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
206. Kommunen ska utveckla samarbete med myndigheter, näringsliv och 
utbildningsväsende, och därmed utveckla möjligheten för funktionshindrade att 
få en meningsfull sysselsättning. (SD) 
 
207. Kommunen ska stimulera näringsidkare genom kontakt och information 
för att öka den fysiska tillgängligheten för personer med funktionshinder i det 
offentliga rummet. (SD) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 206 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 206 med flera avslås. 
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Vänsterpartiet yrkar bifall följande tilläggsyrkande: 
 
209. att Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i kommunal regi av 
de boenden inom LSS och socialpsykiatrin som idag drivs i privat regi. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets  
tilläggsyrkande nummer 209 och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande nummer 209 avslås. 
 
 
205. Språkkrav för anställda inom Sociala omsorgsnämndens verksamhet ska 
gälla. Nivån B2 ska gälla för undersköterskor eller motsvarande och B1 för 
serviceinsatser. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
208. att Sociala omsorgsnämnden utreder behovet av en öppen mötesplats för 
personer inom LSS med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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210. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Vård- och äldrenämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
215. Vård- och äldrenämnden ska höja ambitionsnivån inom vård och 
äldreomsorgen och se till att medborgare som är i behov av vård och omsorg 
på ålderns höst får en god levnadsstandard - istället för skälig. (SD) 
 
216. Vård- och äldrenämnden tar inte ut någon avgift för trygghetslarm, 
bortsett från en depositionsavgift som erläggs när man hämtar ut larmet. (SD) 
 
217. Vård- och äldrenämnden ska se över rutinerna för brukarnas 
läkemedelsanvändning i syfte att minska potentiella felaktigheter/över-
användning. (SD) 
 
218. Vård- och äldrenämnden delger tjänstgöringsscheman rutinmässigt till 
brukare. (SD)  
 
219. Vård- och äldrenämnden tillgodoser att samtliga boenden har ekonomiska 
reserver för ökad livskvalitet, exempelvis möjligheten till att kunna besöka 
restauranger, göra utflykter, gå på teater samt i övrigt få kulturella upplevelser. 
(SD) 
 
220. Ett vård- och omsorgsboende ska läggas ut på entreprenad. (SD) 
 
221. Vård- och äldrenämnden tillser att personal som möter nämndens brukare 
behärskar god svenska. (SD) 
 
222. Vård- och äldrenämnden ska ersätta halva kostnaden för karensdagen för 
omsorgspersonal. (SD) 
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223. NY INDIKATOR: "Vård- och äldrenämnden uppdras särskilt följa upp 
tiden för den genomsnittliga nattfastan (timmar) enligt socialstyrelsens 
rekommendationer." 
Målvärde 2021 11 
Målvärde 2025   9   (SD) 
 
224. NYTT UPPDRAG: Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten till 
ett Hospis vid ett naturskönt område i Borås stad för patienter i livets slutskede 
för vård. (SD) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 215 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 215 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
225. att Vård- och äldrenämnden genomför en översyn av vård- och 
omsorgsboendenas lokaler, så att det finns ytor både inom- och utomhus där 
äldre kan träffa sina anhöriga utan risk för smittspridning. (V) 
 
228. att Vård- och äldrenämnden genomför försök med arbetstidsförkortning. 
Personalen ska vara delaktig i vilka modeller för arbetstidsförkortning som 
prövas. (V) 
 
230. att Vård- och äldrenämnden förbereder ett återtagande till kommunal regi 
av de två vård- och omsorgsboenden, Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, som 
idag bedrivs i privat regi. (V) 
 
231. att Borås Stad fortsättningsvis inte tillämpar LOV, lagen om valfrihet. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 225 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 225 med flera avslås. 
 
 
211. Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en ändamålsenlig 
användning av trygghetslarmen ska en depositionsavgift tas ut. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
212. Vård- och äldrenämnden ska i första hand hänvisa äldre med behov av 
serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära tjänster, samt ta fram ett 
lämpligt system för ersättning inom ramen för ett sådant system. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
213. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
1  Avgift 
1.2 Avgift för hemtjänst, boendestöd, hemsjukvård och dagverksamhet - För 
trygghetslarm erläggs en depositionsavgift om 250 kr. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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214. Språkkrav för anställda inom Vård- och äldrenämndens verksamhet ska 
gälla. Nivån B2 ska gälla för arbetsuppgifter som kräver undersköterske-
kompetens och B1 för serviceinsatser. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
226. att Vård- och äldrenämnden utreder möjligheten till matlagning på 
befintliga mötesplatser för seniorer för att identifiera eventuella 
investeringsbehov. (V)     
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
227. att Vård- och äldrenämnden tillämpar överanställning i samtliga 
hemtjänstområden och på samtliga vård- och omsorgsboenden, för att få ökad 
kontinuitet och minska behovet av vikarier. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
229. att medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld 
i nära relationer. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Ekonomiska ramar Budget 2020 
 
232. Avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken omfördelas till 
Kommunstyrelsen för att bekosta trygghetsvakter. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
233. 7 mnkr till undervisning frigörs i Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens budget, genom avveckling av tidigare fattat Kommun-
fullmäktigebeslut om skolkort i kollektivtrafiken till de elever vars avstånd till 
gymnasieskola understiger 6 km. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
234. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda omfattningen av och 
konsekvenserna av s.k. dolda effektiviseringar. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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239 A att flytta 400 tkr från Tekniska nämndens ram till Miljö- och konsument-
nämndens ram för att anställa en ytterligare konsument och/eller budget- och 
skuldrådgivare (Ekonomiska ramar) (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
239 B  att flytta 1 000 tkr från Samhällsbyggnadsnämndens ram till Sociala 
omsorgsnämndens ram för att bibehålla öppna mötesplatser för personer inom 
LSS och socialpsykiatri samt för att personalförmåner ska gäller personer inom 
daglig verksamhet (Ekonomiska ramar) (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
239 C - 2 miljoner kronor flyttas från Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden till Förskolenämnden. M, KD, V  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma tilläggsyrkande och finner 
sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma 
tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att avslå Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Vänsterpartiets gemensamma tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 3, dag 2. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
2 miljoner kronor flyttas från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 
Förskolenämnden. 
 
 
239 D - 2 miljoner kronor flyttas från Kommunstyrelsen till Grundskole-
nämnden. M, KD, V  

 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma tilläggsyrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma 
tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas 
tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 4, dag 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 36, 1 frånvarande: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
Omröstningen utföll med 36 ja röster mot 36 nej röster. 1 ledamot röstade inte 
på grund av problem  med att hantera voteringssystemet. Resultatet blev därför 
att propositionen besvarades med nej, då ordförande har utslagsröst vid lika 
röstetal, enligt 5 kap 56 § Kommunallagen. 

 

Då tilläggsyrkandet skulle vunnit bifall, om den sista ledamoten hade röstat, och 
i enlighet med övriga ledamöter i fullmäktige med samma partitillhörighet, 
ställer ordföranden, efter begäran från Oliver Öberg (M), proposition på om 
fullmäktige i ett nytt ärende ska ta upp tilläggsyrkandet för förnyad omröstning 
med stöd av 5 kap 33 § Kommunallagen. Samtliga ledarmöter svarar ja. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma tilläggsyrkande och finner 
sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma 
tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att avslå Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 5, dag 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 37: 
 
2 miljoner kronor flyttas från Kommunstyrelsen till Grundskolenämnden 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Vi tar till oss kunskap och fortsätter utveckla Borås  

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

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

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

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

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

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

Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande 
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Tio år i sammandrag 
  

mnkr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RESULTATRÄKNING           

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

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

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

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

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

Finansnetto 44 18 27 29 33 45 91 56 30 30 

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

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

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

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

BALANSRÄKNING           

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

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

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

           

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

Avsättningar 939 856 704 636 742 604 591 546 546 546 

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

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

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

FINANSIELLA NYCKELTAL           

STORLEKSUTVECKLING           

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

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

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

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

BETALNINGSFÖRMÅGA           

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

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

SOLIDITET           

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

RESULTAT           

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

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

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

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

EFFEKTIVITET           

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

ÖVRIGT           

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

Skattesats % 21,06 21,06 21,06 21,06 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 
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Vi utvecklar Borås tillsammans! 

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

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

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

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

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

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

  

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

Ur ett långsiktigt perspektiv har vård och omsorg om äldre utvecklats inom en mängd områden de 
senaste decennierna och den blir allt bättre. Folksjukdomar kan förebyggas – risken att insjunkna i 
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hjärtinfarkt har halverats jämfört med för tjugo år sedan och detsamma gäller för stroke. Kvaliteten har 
ökat eftersom kunskapsbaserad vård och omsorg är ett självklart inslag i äldreomsorgen idag. Det finns 
områden som behöver utvecklas och förbättras, inte minst i ljuset av pandemin som slagit hårt mot 
äldreomsorgen. Medarbetare och chefer har gjort, och gör fortfarande, sitt yttersta för att skydda äldre 
och varandra från covid-19. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utfall 2020 

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

17 17 17 17 17 

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

87 86 83 84 - 

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

86 82 81 81 - 

Antal gästnätter i Borås ska 
öka 

201 527 215 448 216 616 225 846 163 444 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

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

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

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

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

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

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

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

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

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

Vård- och äldrenämnden, 
Förskolenämnden 

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

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

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utfall 2020 

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

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

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

42 - 74 81 - 

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

85 79 80 80 84 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i årskurs 9 ska 
öka. 

221 213 222 220 223 

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

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

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

94,8 96,3 95,2 95 - 

Andelen elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen ska 
öka, %. 

- 93,2 93 91 92 

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

98 98 99 99 98 
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

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

Grundskolenämnden, 
Tekniska nämnden 

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

Lokalförsörjningsnämnden, 
Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

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

Kulturnämnden 

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

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

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

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

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

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

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

utfall 2020 

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

3,5 3,42 3,6 3,46 3,53 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

66 72 71 71 - 

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

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

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

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

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

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

utfall 2020 

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

75 81 98 99 98 

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

63,4 74,4 82 82 - 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 22 23 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostorganisationen har precis gjort en omstart när det gäller att arbeta för minskat matsvinn. Matens 
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klimatavtryck och svinnet ska mätas löpande och minska över tid på ett sätt som medverkar till att klara 
koldioxidbudgeten. Stadens kök ska vid utgången av 2021 klara motsvarande Kravs certifiering på nivå 
två, enligt Borås Stads Miljömål. 

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

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

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

utfall 2020 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 40 41 43 45 

Den totala 
energiproduktionen från 
solenergi ska öka, MWh 

133 118 210 230 - 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

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

Miljö- och 
konsumentnämnden 

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

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

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

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

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

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

  

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

utfall 2020 

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

563 492 414 399 420 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

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

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 40 - 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Uppdrag Nämnd/bolag 

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

Kommunstyrelsen, 
Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden 

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

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

Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

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

Kommunstyrelsen 

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

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

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

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

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

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

Styrmodell i Borås Stad 

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

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

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

  

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

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

1. Människor möts i Borås 

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3. Företagandet växer genom samverkan 

4. Livskraftig stadskärna 

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

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

  

Utvecklingsarbete 

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

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

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

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

utveckling och samarbete över de traditionella gränserna. 

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Budget 2021 Mål 

Årets resultat, mnkr 99 80 80  

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

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

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

Soliditet 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Budget 2021 Mål 

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

Medel från den egna verksamheten, mnkr 321 365 395  

Årets nettoinvesteringar, mnkr 620 650 650  

Självfinansiering av investeringarna, % 52 56 61 80 

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultatbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

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

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

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

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

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

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

Finansnetto 55,7 30,0 30,0 

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

Realisationsvinster 23,6 0 0 

Årets resultat 98,7 80,0 80,0 

Balansbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Tillgångar    

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

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

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

Eget kapital, avsättningar och 
skulder    

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

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

Avsättningar 546,2 546,2 546,2 

Långfristiga skulder 0 0 0 

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

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

Finansieringsbudget, mnkr 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Tillförda medel    

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

Förändring av rörelsekapital exkl 
likvida medel 107,0   

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

Minskning av finansiella 
anläggningstillgångar    

Ökning av långfristiga skulder    

Summa 557,0 415,0 445,0 

Använda medel    

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

Ökning av finansiella 
anläggningstillgångar -1,0   

Minskning av långfristiga skulder    

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

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

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

 



Borås Stad, BUDGET 2021 24(99) 

Resultat 
Resultatutveckling 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Ber utfall 

2020 Budget 2021 

Årets resultat, mnkr 99 80 185 80 

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

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

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

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

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Ber utfall 

2020 Budget 2021 

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

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

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

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

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

Finansiering av nettoinvesteringarna 

  Bokslut 
2019 Budget 2020 Ber utfall 

2020 Budget 2021 

Överskott från verksamheten, mnkr 321 365 480 395 

Årets nettoinvesteringar, mnkr 620 650 450 650 

Självfinansieringsgrad, % 52 56 107 61 

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

Kapacitet 
Soliditet 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

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

Tillgångsförändring, mnkr 338 300 200 

Förändring av eget kapital mnkr 99 80 80 

Självfinansiering av tillgångsökning, % 29 27 40 

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

Risk 
Likviditet 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kassalikviditet, % 98 96 85 

Rörelsekapital, mnkr 169 -57 -262 

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

Extern upplåning 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 

Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden under 2004. Detta innebär att kommunen 
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sedan dess inte har några långfristiga låneskulder för egen del. För den kommunala 
förvaltningsorganisationens del har de senaste årens goda resultat inneburit att den externa låneskulden 
som i mitten av 1990-talet var uppe i cirka 600 mnkr nu helt har kunnat amorteras ned. Detta innebär 
lägre risk för ränteförändringar och ett utökat verksamhetsutrymme. En utveckling med fortsatt höga 
investeringsnivåer och måttliga resultat kan dock innebära att även kommunens nämndorganisation 
framöver behöver utnyttja extern finansiering. 

Kontroll 
Budgetavvikelse, mnkr 

  Bokslut 2018 Bokslut 2019 Ber utfall 2020 

Kommunen -87 -5 +45 

Nämnder/förvaltningar -67 -119 -98 

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

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

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

  2021 2022 2023 

Verksamhetens nettokostnader -6 841 -7 008 -7 177 

- årlig förändring, % 3,2 2,4 2,4 

Skatte- och bidragsintäkter 6 891 7 057 7 228 

- årlig förändring , % 3,2 2,4 2,4 

Resultat 80 78 81 

    

Nettoinvesteringar 650 700 700 

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

Självfinansiering av investeringarna, % 61 60 63 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunbidrag per nämnd KF Budget nov/dec. tkr 

Nämnd Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kommunfullmäktige 15 100 15 400 15 600 

Revisorskollegiet 5 850 6 000 6 050 

Kommunstyrelsen    

- stadsledningskansliet 116 300 126 600 129 400 

- kommungemensam verksamhet 118 100 123 050 124 300 

Valnämnden 4 000 1 000 1 100 

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 32 350 38 400 

Servicenämnden 0 0 0 

Fritids- och folkhälsonämnden    

- fritid och folkhälsa 209 350 215 300 226 500 

- föreningsbidrag 43 050 43 650 44 150 

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 21 450 23 600 

Tekniska nämnden    

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

- persontransporter 68 800 76 200 77 150 

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 27 400 28 350 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 525 350 544 400 573 750 

Sociala omsorgsnämnden 654 700 689 200 721 800 

Arbetslivsnämnden 232 900 237 550 239 950 

Överförmyndarnämnden 6 650 8 850 9 000 

Förskolenämnden 746 250 782 550 802 350 

Grundskolenämnden 1 459 550 1 510 800 1 561 700 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 306 600 329 950 

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

Summa 6 240 900 6 502 800 6 725 800 

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

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

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

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

Investeringsplan 2021-2023 

Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

GEMENSAMMA FUNKTIONER        

Särskilda servicefunktioner        

Underhållsinvesteringar Lfn  75 000 B 75 000 75 000 75 000 

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

Hyresgästanpassningar Lfn  20 000 B 20 000 20 000 20 000 

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

Fullmäktigesalen ombyggnad Lfn 8 000 8 000  8 000   

Verksamhetssystem Ofn 250 250 B 250   

Pantängen förbättringsåtgärder Sn  3 000 B 3 000   

Krisberedskapsförråd, nybyggnation Sn 6 000 6 000  6 000   

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

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

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

Mobiltelefoner Sn  12 000 B 12 000 12 000 12 000 
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Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

SUMMA GEMENSAMMA 
FUNKTIONER 

 14 250 168 250  168 250 151 000 151 000 

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD        

Markförsörjning        

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

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH 
SKYDD 

  30 000  30 000 40 000 40 000 

GATOR, VÄGAR OCH PARKER        

Kommunikationer        

Beläggningsunderhåll Tn  8 500 B 8 500 8 500 8 500 

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

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

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

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

Reinvestering gatubelysning inom/utom 
tätort 

Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 

Tn  4 000 B 4 000 4 000 4 000 

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

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

Upprustning centrummiljöer Tn  0 B 4 943 2 000 2 000 

Borås flygplats Tn  500 B 500 500 500 

Ny Nybro Tn 44 000 10 000  39 647 2 353  

Parkverksamhet        

Grönområdesplanen Tn  1 000 B 1 000 1 000 1 000 

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

Trygghetsåtgärder och diverse mindre 
parkinvesteringar 

Tn  3 000 B 3 000 3 000 3 000 

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

Jubileumspark Kronängsparken Tn 18 000 2 500  12 433 5 000  

Gröna stråket genom staden Tn     10 000  

Gåshult, upprustning byggnader Tn 500 500 B 500   

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

FRITID OCH KULTUR        

Idrotts- och fritidsanläggningar        

Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner samt utbyte av 
gräs 

FoF  600 B 600 600 600 

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

Utveckling av idrottsanläggningar ute 
och inne 

FoF  1 500 B 1 500 1 500 1 500 

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

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

Evenemangsstaden Borås FoF  1 000 B 1 000 750 750 

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

Borås skidstadion inkl. förberedleser 
inför SM-veckan 2021 

FoF 10 000 1 000 B 1 000 500 500 

Kronängsparken FoF 5 000 4 000 B 4 000   

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

Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 7 000 B 9 710   
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Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Norrbyhuset utökat lokalbehov Lfn 2 500 2 500 B 2 500   

Bryggaregatan anpassning Lfn 3 000 3 000 B 3 000   

Kulturverksamhet        

Konstnärlig gestaltning och utsmyckning Kn  4 028 B 8 685   

Konstmuseet och Textilmuseet 
konstinköp 

Kn  1 200 B 1 200   

Konstbiennalen / Jubileumsutställning 
2021 

Kn  3 500 B 6 641 1 000 1 000 

Sjöbohuset hyllsystem Kn 1 000 1 000 B 1 000   

Förvaltningsövergripande investeringar Kn  500 B 500   

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

AFFÄRSVERKSAMHET        

Näringsliv        

Utbyggnad av industriområde Viared 
Västra 

Ks      6 000 

Utbyggnad av industriområde Viared 
Norra 

Ks     1 000  

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

Ks     1 400  

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

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

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

PEDAGOGISK VERKSAMHET        

Förskola        

Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd 
(utanför planperiod) 

Lfn       

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

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

Tokarpsberg förskola Lfn 33 000    18 500 14 500 

Sparsör Vinkelvägen, 6 avd Lfn 41 400     2 000 

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

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

Grundskola        

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

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

Myråsskolan om- och tillbyggnad, 4 
parallell 

Lfn 230 000 38 500  80 285 105 000 29 500 

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

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

Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 16 808 2 908 B 10 485   

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

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

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

Myråsskolan omb/tillb, inventarier Grn      4 000 

Särlaskolan omb/tillb, inventarier Grn      6 000 

Ny skola Gässlösa, inventarier Grn      6 000 

Gymnasieskola        

Almåsgymnasiet, innergård Lfn 17 500 12 175 B 11 519   
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Projekt  Total utgift Budget 
2021  

Budget 
2021 inkl 

prel omdisp 
Plan 2022 Plan 2023 

Viskastrand- och Almåsgymnasiet, 
inventarier 

Gvu
n 

 5 000 B 5 000   

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

VÅRD OCH OMSORG        

Omsorg om äldre- och 
funktionshindrade 

       

Kristinegränd, Vård- och 
omsorgsboende 

Lfn 184 000    3 500 90 000 

Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 6 500   5 109   

Backhagsvägens LSS Lfn 18 971 4 617 B 3 332   

Färgargatans LSS Lfn 18 150 8 557 B 13 246   

Sörmarkslidens LSS Lfn 18 150 9 046  17 396   

Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 20 378 B 19 965   

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

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

Gruppbostad LSS (B) Lfn 20 000     2 500 

Gruppbostad LSS (C) Lfn 20 000     2 500 

Servicebostad LSS Lfn 30 000    2 500 24 500 

Johanneslundsgatan SOL Lfn 60 000 28 500  28 500 31 500  

Trygghetslarm Vän 16 700 6 300 B 16 700   

Upprustning av lokaler inom daglig 
verksamhet 

Son  500 B 500   

Skogsfrugatans SOL, inventarier Son  500 B 500   

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

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

        

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

        

Exploateringsprojekt 2021-2023 (avser tomtförsäljning) 

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

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

Utbyggnad av industriområde Viared 
Norra 50 000 0 1 000 0 

Utbyggnad av industriområde Nordskogen 80 000 0 1 400 0 

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

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 10 000 10 000 10 000 

Summa 584 700 20 000 25 400 26 000 
 

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

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

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

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

Försäljning av bostadstomter  -1 000 0 0 
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Projekt, inkomster tkr Total 
inkomst Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

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

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

     

Utrednings- eller förstudieprojekt 2021-2023 

Projekt Ansvarig nämnd 

Gemensamma funktioner  

Ny brandstation SÄRF Lfn 

Idrotts- och fritidsanläggningar  

Ridhuset, ny lokalisering Lfn 

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

Nytt Skyttecenter Fofn 

Kulturverksamhet  

Borås Museum, Ramnaparken Lfn 

Se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter Kun 

Utreda möjligheten att skapa ett "Art center" Kun 

Förskolor  

Tokarpsberg förskola Lfn 

Förskola övre Sjöbo Lfn 

Aplaredskolan, utökning förskola Lfn 

Grundskolor  

Asklandaskolan tillbyggnad Lfn 

Gula Skolan, ombyggnad av idrottshall Lfn 

Trandaredskolan ombyggnad Lfn 

Tummarpskolan om- och tillbyggnad Lfn 

Dalsjöskolan, anpassning 7-9 Lfn 

Ny skola Lfn 

Sandgärdskolan ombyggnad Lfn 

Sandaredskolan ombyggnad Lfn 

Idrottshallar grundskolor Lfn 

Gymnasieskolor  

Bäckängsgymnasiet, utökat lokalbehov Lfn 

Ny gymnasieskola Lfn 

Campus Bäckäng/Nornan Lfn 

Omsorg om äldre och funktionshindrade  

Vård- och omsorgsboende Lfn 
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Kommunfullmäktige 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 99 80 80 

Kostnader -15 049 -15 480 -15 680 

Nettokostnader -14 950 -15 400 -15 600 

Kommunbidrag 15 100 15 400 15 600 

Resultat 150 0 0 

    

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

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

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 23  

Moderata Samlingspartiet 15  

Sverigedemokraterna 11  

Vänsterpartiet 6  

Liberalerna 5  

Centerpartiet 5  

Kristdemokraterna 5  

Miljöpartiet de Gröna 3  

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, 
förtroendemannautbildning, representation samt lokalkostnader räknas upp med totalt 0,2 mnkr till 
15,6 mnkr inför 2021. Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet 
att hantera avvikelser. 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

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

Partistöd, nettokostnader tkr -5 444 -6 145 -6 268 
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Revisorskollegiet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 535 625 643 

Kostnader -6 188 -6 625 -6 693 

Nettokostnader -5 653 -6 000 -6 050 

Kommunbidrag 5 875 6 000 6 050 

Resultat 222 0 0 

    

Ackumulerat resultat 1 255 1 255 - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

Revisorerna granskar 

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

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

Granskning enligt God revisionssed innebär: 

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

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

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

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

av Kommunstyrelsen och nämnderna. 

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

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrelsens 
förvaltning som redovisas under Stadsledningskansliet. Det andra kommunbidraget avser 
kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens egen 
verksamhet men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. 

Stadsledningskansliet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 93 988 88 207 95 009 

Kostnader -248 716 -214 807 -224 409 

Nettokostnader -154 728 -126 600 -129 400 

Kommunbidrag 119 405 126 600 129 400 

Resultat -35 323 0 0 

    

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 - 

Investeringar -37 069 -40 000 -30 000 

Försäljning av mark och 
fastigheter 

1 581 40 000 80 000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en prioriterad del i verksamhetsutvecklingen. 

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

Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas. 

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

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

Fler trygghetsboenden ska byggas i Borås. 

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

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

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

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

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

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

Utbyggnad av industriområden 
Utbyggnad av industriområden budgeteras till 10 mnkr. 

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

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

utfall 2020 

Antal gästnätter i Borås ska 
öka 

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

utfall 2020 

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

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

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

66 72 71 71 - 

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

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

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

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

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 63 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bostäder    

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till 
centrum 

83 200 200 

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort 472 480 480 

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås 
tätort 

125 120 120 

Sysselsättning    

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %  78 78 

Handel och företagande    

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

Kommungemensam verksamhet 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 872 0 1 000 

Kostnader -120 609 -123 050 -125 300 

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

Kommunbidrag 118 100 123 050 124 300 

Resultat -1 637 0 0 

    

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

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

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidrag till samarbetsorganisationer, 
Kommunalförbundet, SKL, Navet 

   

Nettokostnader tkr -18 204 -18 302 -18 489 

Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO    

Nettokostnader tkr -2 176 -2 211 -2 119 

Räddningstjänst    

Nettokostnader tkr -84 243 -87 491 -88 158 

Kommunikationer, Västtrafik AB    

Nettokostnader tkr -14 675 -14 930 -15 062 

Avgifter till upphovsmannarätt    

Nettokostnader tkr -444 -116 -472 
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Överförmyndarnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader -8 522 -8 850 -9 000 

Nettokostnader -8 522 -8 850 -9 000 

Kommunbidrag 6 725 8 850 9 000 

Resultat -1 797 0 0 

    

Ackumulerat resultat 0 0 - 

Nettoinvesteringar - - 250 

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 3 197 0 0 

Kostnader -6 474 -1 000 -1 100 

Nettokostnader -3 277 -1 000 -1 100 

Kommunbidrag 4 025 1 000 1 100 

Resultat 748 0 0 

    

Ackumulerat resultat 600 600 - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

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

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 815 627 886 422 911 290 

Kostnader -879 508 -918 772 -949 690 

Nettokostnader -63 881 -32 350 -38 400 

Kommunbidrag 31 900 32 350 38 400 

Resultat -31 981 0 0 

    

Ackumulerat resultat -68 978 -68 978 - 

Nettoinvesteringar -381 175 -285 476 -500 069 

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

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

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

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

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

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

  Nya Gamla Genomsnitt 

Grundskola 1 244 704 855 

Förskola 1 901 883 1 327 
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  Nya Gamla Genomsnitt 

Gymnasium 1 305 620 753 

Äldreomsorg 1 566 1 036 1 086 

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

LSS-boenden 1 758 1 264 1 387 

Bibliotek 1 782 924 1 098 

Fritid 1 395 924 1 076 

Kontor 1 217 661 854 

Fritidsgårdar 1 782 920 1 001 

IFO 1 541 1 282 1 452 

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

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

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

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

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

Alla nya förskolor ska byggas med tillagningskök. 

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

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

  Budget 2021 Budget 2020 

Gemensamma funktioner inkl externa 
projekt 

131,9 96,2 

Fritids- och folkhälsonämnden 48,9 16,0 

Förskolenämnden 39,5 23,2 

Grundskolenämnden 180,5 101,1 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12,2 13,4 
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  Budget 2021 Budget 2020 

Sociala omsorgsnämnden 87,1 35,5 

Summa 500,1 285,4 

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

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

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

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

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

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

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

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

utfall 2020 

Den totala 
energiproduktionen från 
solenergi ska öka, MWh 

133 118 210 230 - 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

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

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 71 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Ägda fastigheter    

Antal objekt  279 274 

Antal objekt, kvadratmeter 563 928 590 503 570 925 

Antal uppsägningar 11   

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

96 92 90 

Total energiförbrukning i kommunens 
fastigheter, kWh/kvadratmeter 

 223 220 

Summa konsumtionsavgifter per kvadratmeter  177,92 186,33 

Antal objekt i verksamheten Lokalbank  14 14 

Inhyrda fastigheter    

Antal objekt  240 220 

Antal objekt, kvadratmeter 236 308 246 589 232 735 

Antal uppsägningar 10   

Antal objekt i verksamheten Lokalbank  18 13 



Borås Stad, BUDGET 2021 50(99) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 43 551 43 561 43 612 

Kostnader -65 863 -65 011 -67 212 

Nettokostnader -22 312 -21 450 -23 600 

Kommunbidrag 23 950 21 450 23 600 

Resultat 1 638 0 0 

    

Ackumulerat resultat 24 922 24 922 - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

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

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

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

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

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

utfall 2020 

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

75 81 98 99 98 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

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

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 56 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bygglov    

Bygglov, förhandsbesked 941 900 900 

Detaljplanering    

Plan med standardförfarande antas/godkänns 12 18 18 

Geodata    

Mätningsuppdrag 95 150 150 

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

Lantmäteri    

Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 150 140 150 

Ärendebalans 31/12 resp år 113 85 75 

Bostäder    

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

  850 

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

  80 
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Servicenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 697 175 741 718 765 155 

Kostnader -690 665 -734 718 -758 155 

Nettokostnader 6 510 7 000 7 000 

Kommunbidrag 0 0 0 

Resultat 6 510 7 000 7 000 

    

Ackumulerat resultat 34 498 34 498 - 

Nettoinvesteringar -29 981 -52 000 -43 000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

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

utfall 2020 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - - 18,3 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

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

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

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

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 39,8 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Övergripande Servicekontoret    

Extern fakturering, tkr 23 252 12 000 12 000 

Dataservice    
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

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

Personal- och kontorsservice    

Andel besvarade samtal lönesupport, % 92 87 90 

Entreprenad    

Erhållna anbud, tkr 94 441 120 000 120 000 

Fordon och verkstad    

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

Väghållning, skog, parker mm 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 116 945 82 157 82 687 

Kostnader -263 117 -234 807 -240 887 

Nettokostnader -146 172 -152 650 -158 200 

Kommunbidrag 146 745 152 650 158 200 

Resultat 573 0 0 

    

Ackumulerat resultat 23 781 23 781 - 

Nettoinvesteringar -78 181 -128 915 -72 500 

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

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

  

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

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

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

Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och 



Borås Stad, BUDGET 2021 56(99) 

tillgänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan användas för 
en utvecklad torgmiljö. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

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

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 54 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Väghållning    

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

Huvudgator, km 76 76 76 

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

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

Lokalgator, km 254 252 258 



Borås Stad, BUDGET 2021 59(99) 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

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

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

Vägföreningsvägar, km 168 168 168 

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

Km enskilda vägar med statligt och kommunalt 
bidrag 

459 460 460 

Beläggningsunderhåll m2 179 846 181 000 167 000 

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

kostnad kr per m2 114 105 114 

Trafikbelysning    

antal lampor 19 175 19 200 19 200 

energiförbrukning MWh 7 137 7 200 7 200 

Antal P-tillstånd för funktionshindrade 605 600 615 

Utfärdade nyttokort 55 75 60 

Boendeparkering, antal tillstånd 688 700 700 

Parkverksamhet    

Planterade ytor total m2 65 600 65 800 66 000 

-därav perenner m2 3 900 4 900 5 190 

Kulturparker m2 1 557 000 1 575 000 1 577 000 

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

Naturparker m2 8 693 000 8 612 000 9 396 000 

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

Total parkareal ha 1 025 1 019 1 097 

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

Parkkostnad kr per invånare 236 242 240 

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

Lekplatser antal 162 162 158 

Skogsverksamhet    

Produktiv skogsmark, ha 9 500 9 500 9 500 

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

- avsatt till naturreservat, ha 950 950 950 

Avverkning totalt m3 fub 35 100 38 500 39 000 

Flisad volym m3 s 12 500 10 000 10 000 

Arbetsmarknadsåtgärder    

Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 61 65 95 

Antal dagsverken 12 465 11 885 12 000 
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Persontransporter 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 15 450 14 310 16 739 

Kostnader -91 337 -90 510 -93 889 

Nettokostnader -75 887 -76 200 -77 150 

Kommunbidrag 68 800 76 200 77 150 

Resultat -7 087 0 0 

    

Ackumulerat resultat 0 0 - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

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

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Färdtjänst    

Antal tillstånd    

- totalt 4 672 4 600 4 600 

- kvinnor 3 098 3 100 3 100 

- män 1 574 1 500 1 500 

Antal tillstånd/1 000 invånare    

- Borås 41 41 41 

- Västra Götaland 32   
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

- Riket 31   

Antal tillstånd under 65 år 987 950 950 

Antal resor 340 459 360 000 350 000 

Kostnad per resa, kr 187 176 177 

Särskoleskjutsar    

Antal fordon 13 13 13 

- därav fordon med alkolås 13 13 13 

Bilpool    

Antal fordon 56 57 55 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 20 806 23 815 25 254 

Kostnader -45 948 -51 215 -53 604 

Nettokostnader -25 142 -27 400 -28 350 

Kommunbidrag 25 875 27 400 28 350 

Resultat 733 0 0 

    

Ackumulerat resultat 151 151 - 

Nettoinvesteringar 613 - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

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

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 55 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Livsmedelskontroll    

Antal livsmedelsverksamheter 790 800 800 

Antal inspektioner 849 800 800 

Antal revisioner 102 100 100 

Antal delegationsbeslut 322 260 260 

Klagomål 98 70 70 

Registrering 109 100 100 

Miljötillsyn    

Antal delegationsbeslut 834 700 800 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

217 250 250 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

220 200 250 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

185 250 250 

Antal kundkontakter miljötillsyn 5 806 5 000 6 000 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 609 2 500 2 500 

Antal kundkontakter hälsoskydd 2 203 2 500 2 500 

Miljöstrategisk verksamhet    

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 

Antal deltagande timmar stadens planering 2 352 3 000 3 000 

Strandskyddsärenden 58 50 50 

Deltagare i miljöutbildning 1 050 600 600 

Energi- och klimatrådgivning    

Rådgivningsärenden 139 135 135 

Evenemang 7 2 2 

Konsument Borås    

Rådgivningsärenden, BUS 634 550 650 

Rådgivningsärenden, konsumenträttslig KVL 1 159 1 200 1 200 

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

Fritid och folkhälsa 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 64 208 61 837 61 584 

Kostnader -281 619 -282 137 -288 084 

Nettokostnader -217 411 -220 300 -226 500 

Kommunbidrag 209 310 220 300 226 500 

Resultat -8 101 0 0 

    

Ackumulerat resultat 150 150 - 

Nettoinvesteringar -26 853 -14 730 -14 500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ortsråden ska fortsätta utvecklas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

För 2021 avsätts sammanlagt 2,5 mnkr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

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

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 47 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Borås Arena    

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset 
Huvudarenan 

1 281 1 500 1 500 

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Borås 
Arena 2 

1 812 1 300 1 500 

Simhallar    

Antal besökare Stadsparksbadet 140 857 240 000 240 000 

Antal besökare Borås Simarena 172 224 170 000 170 000 

Antal besökare Sandaredsbadet 70 361 65 000 65 000 

Antal besökare Dalsjöbadet 48 763 38 000 38 000 

Antal besökare Alidebergsbadet 24 187 30 000 30 000 

Lundby Park    

Antal köpta årskort på Skatehallen 102 65 65 

Antal föreningsaktiviteter 82 70 70 

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

Fritidsgårdsverksamhet    

Öppethållande timmar per vecka 334 350 315 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

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

Mötesplatser    

Öppethållande timmar per vecka 170 185 185 

Öppethållande dagar per vecka 6 5 6 

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

Brygghuset    

Öppethållande timmar per vecka 36 36  

Antal slutna bokningar av unga 1 232 1 000  

Antal öppna bokningar av unga 152 150  

Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll 
för unga 

258 250  
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

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

Föreningsbidrag 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 98 45 45 

Kostnader -42 726 -43 695 -44 195 

Nettokostnader -42 628 -43 650 -44 150 

Kommunbidrag 43 050 43 650 44 150 

Resultat 422 0 0 

    

Ackumulerat resultat 0 0 - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

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

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

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

Ungdomsföreningar    

Bidragsberättigat medlemskap 20 923 21 000 21 000 

Bidragsberättigade föreningar 166 165 165 

Antalet aktiviteter 60 218 65 000 65 000 

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

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

Etniska föreningar    

Bidragsberättigat medlemskap 3 998 5 000 4 500 

Antalet aktiviteter 3 481 3 500 3 500 

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

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

Föreningar för människor med 
funktionsnedsättningar 

   

Bidragsberättigat medlemskap 4 171 4 200 4 300 

Antal aktiviteter 2 370 2 500 2 500 

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

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

Pensionärsföreningar    

Bidragsberättigat medlemskap 9 134 9 200 9 000 

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

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

Överenskommelsen    

Antal anslutna föreningar/organisationer 83 95 95 

Antalupprättade avtal/IOP 7 8 8 
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Kulturnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 42 142 28 637 28 637 

Kostnader -213 937 -214 337 -218 637 

Nettokostnader -171 795 -185 700 -190 000 

Kommunbidrag 171 575 185 700 190 000 

Resultat -220 0 0 

    

Ackumulerat resultat 1 275 1 275 - 

Nettoinvesteringar -3 756 -6 966 -10 228 

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

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

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

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

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

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

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

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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Nya uppdrag 2021 
Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek 
ska bli meröppna. Biblioteken i serviceorterna ska prioriteras. 

Investeringar 
Inventarier och div. mindre investeringar 
Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och andra diverse mindre 
investeringar. För 2021 finns 0,5 mnkr tillgängligt. 

Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp 
Ett årligt anslag på 1,2 mnkr avsätts för inköp av konst till Konstmuseet och Textilmuseet. 

Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln 
Ett anslag som motsvarar 1% av kommunens investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnader av 
fastigheter avsätts i investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning. För 2021 beräknas detta till 4,0 
mnkr. 

Skulpturbiennal/Jubileumsutställning 2021 
Borås internationella skulpturbiennal kommer inför 400-årsjubileet att växa till en större konstbiennal 
som inrymmer alla konstformer. Detta kommer att ske i samarbete med Textilmuseet och Borås TME. 
Arrangemanget ska öppna i maj 2021 och pågå t om med oktober 2021. Budgeten är förstärkt med 
sammanlagt 4,5 mnkr under åren 2020-2021. För år 2021 är anslaget 3,5 mnkr. 

Sjöbohuset hyllsystem 
Avser nytt hyllsystem i det kommande nya Sjöbohuset. För ändamålet avsätts 1,0 mnkr i budget 2021. 

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

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

4,2 5,3 4,6 4,3 4,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

6,3 6,2 6,1 6,3 5,8 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 43 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Biblioteksverksamhet    

Antal medialån biblioteken i Borås 896 290 900 000 900 000 

Antal medialån skolbiblioteken i Borås 224 941 250 000 250 000 

Antal besökare biblioteken i Borås 642 871 550 000 650 000 

Antal folkbibliotek 11 12 11 

Öppethållande timmar per vecka folkbibliotek 468 460 454 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Museiverksamhet och kulturminnesvård    

Antal besökare Borås Museum 26 733 25 000 25 000 

Antal besökare Textilmuseet 66 346 55 000 55 000 

Konst och utställningsverksamhet    

Antal besökare Konstmuseet 22 605 25 000 25 000 

Teaterverksamhet    

Antal besökare Stadsteatern 14 531 20 000 15 000 

Kulturskola    

Antal elever 5 601 5 600 2 500 

Borås Bio (Röda Kvarn)    

Antal besökare 13 206 11 500 11 500 

Övrigt    

Antal besökare Kulturhuset 346 835 330 000 330 000 

Andel kulturaktiviteter för barn och unga, % 52 50 50 
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Förskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 161 939 159 014 149 459 

Kostnader -919 525 -952 164 -951 809 

Nettokostnader -757 586 -793 150 -802 350 

Kommunbidrag 753 925 793 150 802 350 

Resultat -3 661 0 0 

    

Ackumulerat resultat -5 067 -5 067 - 

Nettoinvesteringar -2 124 -2 700 -1 800 

Nämndens uppgift 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk 
omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra författningar. Förskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående 
pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. 
Nämnden ansvarar även för samordningen av familjecentralerna. 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Förskolenämndens ram för 2021 är 802,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav på 
7,9 mnkr. Antal barn i förskoleålder förväntas minska med 0,1 %. Nämnden har erhållit en minskning 
för dessa volymförändringar med 0,9 mnkr i vårens ekonomiska ramar. 

Förskolenämnden tillförs ett allmänt tillskott om 4,0 mnkr riktat mot barngruppernas storlek. För att 
utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr i 
investeringsbudgeten. 

Förskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag, t.ex. lärarlönelyftet, maxtaxa och bidrag 
till minskade barngrupper. De riktade statsbidragen utgör en relativt stor andel av nämndens utrymme 
och det mest omfattande är statsbidraget till minskade barngrupper som för ht 2020/vt 2021 uppgår till 
48,1 mnkr. I jämförelse med ht 2019/vt 2020 är det en minskning med 6,4 mnkr. 

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

Förskolenämnden ska arbeta utifrån målet att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger 
på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. 

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



Borås Stad, BUDGET 2021 75(99) 

provanställning. 

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

För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra kostnader tas ut av barnens 
vårdnadshavare. 

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 
 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Utemiljö förskolor 
För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen 
under perioden 2020-2022. 

Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer eventuellt ersätta Sjögårdens och 
Nordtorps förskola. Totalt avsätts 39,4 mnkr varav 8,5 mnkr år 2021. Förskolan beräknas vara klar år 
2021. 

Kristinegården 
Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har byggnadstekniska brister. 
Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med plats för ca 120 barn. Den nya förskolan ger inget 
nettotillskott av barnomsorgsplatser. Totalt avsätts 39,9 mnkr varav 26,0 mnkr år 2021. Förskolan 
beräknas vara klar 2022. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 39,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa 
objekt. 

I investeringsplanen för år 2022-2023 ingår även Tokarpsbergs förskola och Vinkelvägen Sparsör. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 1,8 mnkr till inventarier vid nybyggnation. 

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

utfall 2020 

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

42 - 74 81 - 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

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

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 25 24 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 50,2 49,9 50,4 50,1 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 8,6 9,3 9,6 10,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 81 88,1 86,7 57,7 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 41 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 007 6 210 5 970 

varav barn i fristående verksamhet 460 480 480 

Andel (%) inskrivna barn av samtliga barn i 
åldern 1-5 år 

90 92 92 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr 147 708 150 589 151 871 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,2 5,4 
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Grundskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 324 092 307 939 309 000 

Kostnader -1 779 131 -1 827 239 -1 870 700 

Nettokostnader -1 455 039 -1 519 300 -1 561 700 

Kommunbidrag 1 463 325 1 519 300 1 561 700 

Resultat 8 286 0 0 

    

Ackumulerat resultat 24 559 24 559 - 

Nettoinvesteringar -5 227 -11 500 -6 000 

Nämndens uppgift 
Grundskolenämnden har hand om kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Grundskolenämndens ram för 2021 är 1561,7 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav 
på 15,2 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med 1,7 %. Nämnden har erhållit 
kompensation för dessa volymförändringar med 19,6 mnkr i vårens ekonomiska ramar. 

Grundskolenämnden tillförs 12,0 mnkr varav 4,0 mnkr med anledning av en ökad lokalkostnadsnivå 
samt 8,0 mnkr för ökad måluppfyllelse. 

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade 
kommunbidrag. Nämndens beräknas erhålla cirka 116 mnkr i riktade statsbidrag år 2021, vilket är en 
ökning med 5 mnkr i jämförelse med föregående år.  

Regeringen aviserar i budgetproposition för 2021 att tillföra 1 miljard kronor till skolan som finansieras 
delvis av att satsningen på lärarassistenter på 500 mnkr avslutas. Hur detta kommer att påverka Borås 
Stad är i dagsläget inte känt. 

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

För att uppnå ett likvärdigt stöd oavsett var eleverna bor, bibehålla och tillvarata kompetensen hos 
studiehandledarna i modersmål, och för ett fortsatt förbättrat resultat bör Centrum för flerspråkigt 
lärande ges de förutsättningar som krävs för att fortsätta sitt goda arbete. 

Grundskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 
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Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Grundskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Skolan i Borås är avgiftsfri. För fritidshem gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra 
kostnader tas ut av barnens vårdnadshavare. 

Nya uppdrag 2021 
Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 
 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Byttorpskolan 
Om- och tillbyggnad. Utökning till en tre-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 153,8 mnkr varav 58,6 
mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2022. 

Särlaskolan 
Ombyggnad till en sju-parallellig 7-9 skola. Totalt avsätts 175,0 mnkr varav 2,5 mnkr 2021. Skolan 
beräknas vara klar 2024. 

Myråsskolan 
Om- och tillbyggnad. Utökning till en fyr-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 230,0 mnkr varav 38,5 
mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023. 

Trandaredskolans kök 
Utbyggnad av kök för att öka matsalens kapacitet och förbättra arbetsmiljön. Totalt avsätts 16,8 mnkr 
varav 2,9 mnkr 2021. Utbyggnaden beräknas vara klar 2021. 

Gula skolan, trafikanpassning 
Ny anslutning och på-/avsläppningszon för att förbättra trafiksituationen. Totalt avsätts 5,0 mnkr varav 
5,0 mnkr 2021. Trafikanpassningen beräknas vara klar 2021. 

Ny skola Gässlösa 
Nybyggnad av en skola som motsvarar en storlek av en fyr-parallellig skola F-6. Skolbyggnaden 
kommer att byggas flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs F-6 och 7-9. 
Totalt avsätts 310,0 mnkr varav 73,0 mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 180,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa 
objekt. 

I investeringsplanen 2022-2023 ingår även om- och tillbyggnad av Erikslundsskolan. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 4,0 mnkr till  inventarier för Björkhöjdskolans utökning under 2021 
samt 2,0 mnkr till inventarier för att påbörja inflyttning på Byttorpskolan. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

85 79 80 80 84 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i årskurs 9 ska 
öka. 

221 213 222 220 223 

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

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

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 30,8 23 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 42,8 39,4 42,4 45 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,5 6,3 6,1 6,8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 61,2 50,5 56,3 55,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 38 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Grundskola    

Antal elever från kommunen i grundskola 12 302 12 374 12 400 

varav elever i fristående skola i Borås 1 703 1 643 1 650 

Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev 91 752 93 830 96 843 

Antal elever per lärare, totalt i kommunen 
(heltidstjänst) 

11,3 11,5 11,5 

Antal elever per pedagogisk personal 8,8 9,1 9,2 

Antal Borås-elever med skolskjuts 4 300 4 100 4 600 

Förskoleklass    

Antal elever från kommunen i förskoleklass 1 405 1 436 1 436 

varav elever i fristående skola 76 74 78 

Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev 46 554 50 499 53 277 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 16,4 16,2 17,4 

Obligatorisk särskola    

Antal elever från kommunen i särskola 107 106 120 

Kostnad särskola, kr/elev 434 308 440 422 462 934 

Fritidshem    
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal elever från kommunen i fritidshem 4 925 4 900 4 900 

varav barn i fristående verksamhet 292 309 300 

Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och 
pedagogisk omsorg, andel (%) 

88 88 86 

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 26 530 29 409 27 042 

Antal inskrivna elever per årsarbetare 21,0 21,0 21,4 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 287 032 260 325 255 023 

Kostnader -829 917 -809 725 -828 773 

Nettokostnader -542 885 -549 400 -573 750 

Kommunbidrag 526 920 549 400 573 750 

Resultat -15 965 0 0 

    

Ackumulerat resultat 3 469 3 469 - 

Nettoinvesteringar -3 298 -2 000 -5 000 

Nämndens uppgift 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens 
utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska 
för invandrare samt yrkeshögskolan. 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 573,8 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår 
ett effektivitetskrav på 5,5 mnkr. Antal i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. 
Gymnasieskolan har  erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens 
ekonomiska ramar. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 14,5 varav 6,0 mnkr för ökade lokalkostnader samt 
8,5 mnkr för ökad måluppfyllelse inom gymnasie- och vuxenutbildningen. 

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

Skolkort som gäller i kollektivtrafiken inom Borås kommun ska tilldelas elever som visat intresse 
genom ett aktivt val. Detta gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Borås och som omfattas av 
studiehjälp, oavsett skolhuvudman. 

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

Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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Nya uppdrag 2021 
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Almåsgymnasiet 
Ombyggnation. Gemensamma ytor, hörsal och grupprum ska utvecklas och logistiken mellan 
huvudentré, undervisningssalar och gemensamma ytor behöver ses över. Totalt avsätts 17,5 mnkr varav 
12,2 mnkr 2021. Ombyggnaden beräknas vara klar 2021. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för detta objekt. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 5,0 mnkr för inventarier till innergård och lektionssalar på 
Almåsgymnasiet och utökning av undervisningslokaler på Viskastrandsgymnasiet. 

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

utfall 2020 

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

94,8 96,3 95,2 95 - 

Andelen elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen ska 
öka, %. 

91,7 93,2 93 91 92 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

- - - 19,4 17,1 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

27,9 35,7 48,3 44,4 40,7 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

20,4 19,4 16 10,3 7,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 48 - 
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Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Gymnasieskola    

Antal elever från kommunen i gymnasieskola 3 836 4 128 4 207 

Totalt antal elever i Borås stads gymnasieskolor 4 287 4 592 4 539 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 623 616 686 

Antal elever från andra kommuner 1 074 1 048 963 

Kostnad kr per elev 105 229 93 921 93 766 

Gymnasiesärskola    

Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola 77 75 79 

Totalt antal elever i Borås stads 
gymnasiesärskolor 

105 103 102 

Antal elever från andra kommuner 34 33 28 

Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr per 
elev 

408 210 422 616 334 314 

Vuxenutbildning    

Komvux på grundläggande nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

396 350 380 

Komvux på gymnasial nivå, - genomsnittligt 
elevantal 

1 906 580 880 

YH (Yrkeshögskolan) - genomsnittligt elevantal 205 200 300 

Komvux i svenska för invandrare - genomsnittligt 
elevantal 

994 970 900 

Särvux, genomsnittligt elevantal 108 95 110 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 80 429 40 154 38 630 

Kostnader -391 360 -357 054 -368 580 

Nettokostnader -310 931 -316 900 -329 950 

Kommunbidrag 288 850 316 900 329 950 

Resultat -22 081 0 0 

    

Ackumulerat resultat -22 096 -22 096 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområden vuxna, barn och familj samt ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt från den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessens mjuka 
frågor. Dessa samarbetsuppdrag är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor 
som har gemensam karaktär. 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 330,0 mnkr. I tilldelad ram ingår ett effektiviseringskrav på 3,2 mnkr. 
Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 11,0 mnkr för att komma tillrätta med ett 
strukturellt underskott och volymförändringar i grunduppdraget samt det nya avtalet om 
ungdomsmottagning. 

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

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemmen ska även fortsätta under 2021. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

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

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

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 6,4 6,8 7,1 8,3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 15,3 12,8 11,4 10,8 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 57,6 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Barn och unga 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 2 222 2 300 2 400 

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-
åringar, % 

7,9 8,4 8,6 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 197 140 180 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser 511 220 245 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

51 40 10 

Vuxen    

Antal aktualiserade personer mellan 21 – 64 år 627 730 670 

Andel aktualiserade av totala antalet personer 
mellan 21-64 år (%) 

0,8 1,1 0,8 

Antal vuxna personer över 20 år 
heldygnsinsatser 

116 61 60 

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

208 75 83 
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Arbetslivsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 186 243 164 480 165 757 

Kostnader -414 232 -402 030 -405 707 

Nettokostnader -227 989 -237 550 -239 950 

Kommunbidrag 233 200 237 550 239 950 

Resultat 5 211 0 0 

    

Ackumulerat resultat 3 000 3 000 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för 
nyanlända, samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser 
gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 
arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås Stad när 
det gäller Tolkförmedling Väst. 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 240,0 mnkr och innehåller ett effektiviseringskrav på 2,4 mnkr. 
Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 1,0 mnkr för att bland annat 
Arbetslivsnämnden ska sträva efter att hålla verksamheten stadsdelsvärdar på samma nivå som år 2020. 

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

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
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tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Då nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så finansieras 
satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka 
samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. 

Alla ungdomar som har gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet 
erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka prostitution och människohandel samt ge 
stöd till personer som säljer sex mot ersättning. 

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

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

  

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

utfall 2020 

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

97 98 98 99 98 

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

563 492 414 399 420 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

6,4 4 3 3,5 6 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

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

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 53,5 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Individ- och familjeomsorg    

Antal hushåll med försörjningsstöd 708 670 700 

Flyktingmottagning    

Antal mottagna flyktingar 326 300 150 
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Sociala omsorgsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 105 415 105 633 105 633 

Kostnader -783 817 -805 833 -827 433 

Nettokostnader -678 402 -700 200 -721 800 

Kommunbidrag 657 275 700 200 721 800 

Resultat -21 127 0 0 

    

Ackumulerat resultat -11 792 -11 792 - 

Nettoinvesteringar -730 -2 000 -1 000 

Nämndens uppgift 
Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt 
Socialtjänstlagen ansvarar nämnden för detta. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt 
Socialförsäkringsbalken rörande assistansersättning. 

Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inklusive hemsjukvård. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. Nämnden utövar också ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet. 

I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska 
tillgänglighetshinder. 

Nämnden har dessutom ett av de av kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdragen 
- samarbetsuppdraget för tillgänglighet. De särskilda samarbetsuppdragen är ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 721,8 mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 7,0 mnkr. 
Nämnden har fått satsningar med 14,9 mnkr varav 7,9 mnkr för ny gruppbostad LSS. I satsningen ingår 
också en förstärkning med 7,0 mnkr för att komma tillrätta med ett strukturellt underskott och 
volymförändring i nämndens grunduppdrag. 

Nämnden har haft ökade kostnader för personlig assistans beroende på ändrad rättstillämpning. Detta 
är ett nationellt problem och här får nämnden ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen för att 
diskutera hur detta ska hanteras. 

Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt 
äldreomsorg. Totalt bidrag för Borås Stad under år 2021 är 42,5 mnkr varav 4,0 mnkr fördelas till 
Sociala omsorgsnämnden. 
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Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Under 2021 ska nämnden fortsätta arbeta med att hitta en bemanningsmodell som hanterar 
borttagandet av delade turer samt korta och långa arbetspass. Detta ska utformas så att det stärker 
nämnden som en attraktiv arbetsgivare samt ske med kvalitet för berörda brukare. 

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

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

Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala 
omsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Nya uppdrag 2021 
Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på Sociala omsorgsförvaltningen som 
har behov av fria arbetskläder, vilka kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta. 
 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 

Investeringar 
Under 2021 planeras det för byggande av fem gruppbostäder inom LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Det finns fyra st som har bestämt läge och de har placering på 
Backhagsvägen, Färgargatan, Sörmarksliden och Barnhemsgatan. Det planeras även för en ytterligare 
bostad där det ännu inte finns något bestämt läge. Idag finns ett antal personer som står i kö för att 
erhålla bostad enligt LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara 
fullvärdiga och som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter som uppfyller alla krav. Två 
gruppbostäder enligt Socialtjänstlagen (SoL) finns också i investeringsplanen. Det är Skogsfrugatan SoL 
som beräknas vara färdigställd 2021 och Johannelundsgatan SoL som beräknas vara klar 2022 Den 
totala investeringsutgiften 2021 uppgår till 87,1 mnkr. Kostnad per nytt boende inom LSS har 
beräknats till drygt 18 mnkr och för SoL är motsvarande kostnad 30 respektive 60 mnkr. 

Backhagsvägens LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att 
innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 19 mnkr avsatt varav 4,6 mnkr 2021. Boendet beräknas bli 
klart 2021. 

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 
6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 9 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 
2021. 

Färgargatans LSS 
Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 
6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 8,6 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 
2021. 

Barnhemsgatan LSS 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Nuvarande boende på 
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Barnhemsgatan uppfyller inte kriterierna för att vara fullvärdiga lägenheter. För objektet är totalt 18,5 
mnkr avsatt varav 8 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klar 2021. 

Skogsfrugatan SOL 
Nybyggnation av individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild service. Boendet kommer 
att innehålla 10 st lägenheter. För objektet är totalt 30,0 mnkr avsatt varav 20,4 mnkr 2021. Boendet 
beräknas vara klart 2021. 

Gruppbostad LSS (A) 
Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt LSS. För objektet är totalt 18,5 mnkr 
avsatt varav 2,5 för 2020. Boendet beräknas vara klart 2022. 

Gruppbostad Johannelundsgatan SoL  
Ett individuellt prövat boende med särskild service enligt SoL. För objektet är totalt 60 mnkr avsatt 
varav 28,5 mnkr avser 2021. Boendet beräknas bli klart under 2022. 

Investeringsbudgeten för ovanstående objekt år 2021 uppgår totalt till 87,1 mnkr. Det är 
Lokalförsörjningsnämnden som ansvarar för dessa objekt. 

Övriga investeringar 
För inventarier till nytt boende och upprustning av lokaler för daglig verksamhet finns 0,5 mnkr avsatt 
för vardera projekt. 

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

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

36,4 33,5 42,9 51,6 47,3 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 42 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Funktionshinderverksamhet LSS    

Övergripande    

Antal personer med LSS-beslut 933 1 010 950 

Personlig assistans    

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

80 62 66 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

184 185 176 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

171 351 148 431 180 000 

Antal utförda timmar personlig assistans enligt 
LSS 

151 066 148 341 180 000 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Genomsnittlig kostnad per person med personlig 
assistans enligt LSS och SFB (kr) 

410 297 407 393  

Daglig verksamhet    

Antal personer med beslut om daglig 
verksamhet 

470 480 420 

- varav personer med externt köpta platser enligt 
LOV 

107 95 96 

- varav personer med externt köpta platser (ej 
LOV) 

21 17 19 

Genomsnittlig kostnad per person med daglig 
verksamhet 

139 688 141 098  

Korttidsvistelse    

Antal personer med beslut om korttidsvistelse 93 100 80 

Genomsnittlig kostnad per person med 
korttidsvistelse 

168 550 152 596  

Bostad med särskild service för vuxna    

Antalet personer med verkställda beslut om 
boende 

347 355 333 

- varav antal personer med externt köpta platser 
(ej LOV) 

13 15 13 

Antal tillgängliga lägenheter i LSS-boenden 314 336 319 

Genomsnittlig kostnad per person med boende 802 766 752 352  

Funktionshinderverksamhet SOL    

Övergripande    

Antal personer med beviljade insatser 610 450 450 

Bostad med särskild service    

Antal personer med särskilt boende 93 92 84 

- varav personer med externt köpta platser 28 17 17 

Insatser i ordinärt boende    

Antal personer med boendestöd 356 400 235 

Antal utförda timmar boendestöd 16 216 25 060 16 000 

Sysselsättning enligt SoL    

Antal personer med sysselsättning enl. SoL 103 100 100 

Övrigt    

Antal personer med trygghetslarm 94 150 100 
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Vård- och äldrenämnden 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 136 337 130 325 130 083 

Kostnader -1 469 442 -1 532 025 -1 554 583 

Nettokostnader -1 333 105 -1 401 700 -1 424 500 

Kommunbidrag 1 345 100 1 401 700 1 424 500 

Resultat 11 995 0 0 

    

Ackumulerat resultat 70 279 70 279 - 

Nettoinvesteringar - -4 400 -6 300 

Nämndens uppgift 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om 
äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, 
korttidsboende, dagverksamhet, stöd till närstående samt trygghetslarm och bostadsanpassningsbidrag. 
För boendestöd som enda insats svarar Sociala omsorgsnämnden. Nämnden ansvarar också för 
hemsjukvård inklusive rehabilitering. I nämndens uppgifter ingår också förebyggande hälsoarbete riktat 
till äldre. 

Vård- och äldrenämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- 
och vaktmästarorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

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

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 1 424,5 mnkr och innehåller ett effektiviseringskrav på 14,0 mnkr. 
Vård- och äldrenämnden har i vårens ekonomiska ramar erhållit kompensation för 
befolkningsförändringar med 11,8 mnkr. 

Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt 
äldreomsorg. Totalt bidrag för Borås Stad under år 2021 är 42,5 mnkr varav 4,0 mnkr fördelas till 
Sociala omsorgsnämnden. 

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

Vård- och äldrenämnden ska erbjuda omvårdnadspersonal på Vård- och äldreförvaltningen avgiftsfritt 
influensavaccin. 

God vård och god äldreomsorg innebär att hemtjänsten ska bygga på välutbildad personal som har 
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inflytande över sitt arbete och som känner trygghet i sin roll. Den som behöver vården och omsorgen 
ska få bestämma över sitt eget liv och sin egen vardag. Därför ska nämnden öka möjligheterna att den 
enskilde i samråd med personalen får möjlighet att besluta om hur insatserna ska utföras. 

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och tryggare 
besök hos den enskilde vilket innebär att den så kallade minuthetsen ska avskaffas. 

Borttagandet av delade turer innebär ett större antal heltider vilket leder till ett ökat behov av 
bemanningsplanering. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljön är att stadens bemanningsenhet arbetar med 
stor flexibilitet och följsamhet utifrån verksamhetens behov av ständiga personalförändringar. Till detta 
kommer det behövas en effektiv planering av hemtjänstinsatser så att mer tid är tillsammans med 
omsorgstagaren. 

Under året har en satsning på pilotgrupper genomförts i hemtjänsten. Arbetet har resulterat i att 
hemtjänstens planeringsfunktion ska decentraliseras. Det kommer att öka personalens och de äldres 
inflytande eftersom förutsättningarna för kommunikation mellan personal och planerare förbättras. 

Även för legitimerad personal kommer det att göras satsningar på både arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och löneutveckling. 

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

Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 

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

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen. 

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

Nya uppdrag 2021 
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg. 
 
Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och 
omsorgsboende. 
 
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 
 
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 6,3 mnkr avseende trygghetslarm. Totalt har 
Kommunstyrelsen avsatt 16,7 mnkr för trygghetslarm. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

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

17 17 17 17 17 

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

87 86 83 84 - 

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

86 82 81 81 - 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, % 

- - - 23 25 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

- 26,5 36,4 46,7 49,4 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

- 10,6 10 9,9 11,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

- 131,6 187,5 165,6 172,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

- - - 34 - 

Verksamhetsmått 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst 3 149 3 200 3 230 

Tid som utförs i egen regi hos brukare, timmar 487 444 540 000 537 000 

Tid som utförs av privat utförare hos brukare 
enligt hemtjänstvalet, timmar 

100 675 110 000 112 000 

Totalt antal utförda hemtjänsttimmar 588 119 650 000 649 000 

Brukartid % 57 65 65 

Kostnad per hemtjänsttimme 628 567 577 

Vård- och omsorgsboende    

Antal belagda platser på vård- och 
omsorgsboenden 

835 845 848 

Antal platser i egen regi. 716 713 716 

Antal entreprenadplatser 155 155 155 

Totalt antal platser 871 868 871 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Andel belagda platser av totalt antal platser, % 95,9 97,4 97 

Korttidsvård    

Antal belagda korttidsplatser 66 66 62 

Antal korttidsplatser 67 67 67 

Andel belagda platser av totalt antal platser, % 100,4 98,5 92,5 

Antal belagda växelvårdsplatser 14 15 12 

Antal växelvårdsplatser 15 15 15 

Andel belagda växelvårdsplatser av totala 
antalet växelvårdsplatser, % 

84,4 100 80 

Hälso- och sjukvård    

Pågående HSL- åtagande 2 438 2 500 2 500 

Förebyggande    

Antal belagda dygn på biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 219 13 600 13 700 
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Finansiering 

Ekonomiskt sammandrag, tkr 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 595 847 639 011 678 363 

Kostnader -425 868 -452 027 -459 789 

Nettointäkter 169 979 186 984 218 574 

Verksamhetsbeskrivning 
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, 
belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pensioner 
och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt under 
huvudprogrammet Finansiering. 

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påförs nämnderna med ett pålägg på 
personalkostnaderna. Detta pålägg är en så kallad kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas 
som en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner och 
dels av årets intjänade pensionsförmåner. 

För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det kapital 
som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella anläggningstillgångar. 
Kommunen tillämpar fr.o.m. 2017 den så kallade raka metoden som innebär att kapitalkostnaderna 
beräknas som årlig avskrivning och räntekostnad baserad på bokfört värde vid årets början. 
Internräntan, som rekommenderas av SKR, föreslås fastställas till 1,25 % för 2021 vilket är en sänkning 
med 0,25% -enheter jämfört med 2020. Kapitalkostnaderna belastar nämnderna fr.o.m. budgetåret året 
efter det att investeringen skett. 

Verksamheten 2021 
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 330,4 mnkr, som finansieras med ett påslag på 8,7 % 
inklusive löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 5,5 % 
av lönesumman, avsätts individuellt medan 1,3 % avser förmånsbestämd ålderspension för inkomster 
över 7,5 inkomstbasbelopp. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 261,0 mnkr 
medan den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 61,7 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av t 
o m 1997-12-31 intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen är budgeterad till 127,8 mnkr. 

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 335,0 mnkr, varav 
30,0 mnkr avser investeringar under 2020. 

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av 
hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är beräknat till 12,0 mnkr. 

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 448,5 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga 
kapital- och pensionskostnader med mera påförts 664,6 mnkr, som här neutraliseras genom en intäkt 
med samma belopp. Tillsammans med 12,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ökning av 
semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter på netto 2,5 mnkr, uppgår de beräknade 
nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 218,6 mnkr. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudgeten 
anvisas anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda 
fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i investeringsbudgeten 
med "B". 

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda beslut om 
skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och 
avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor. 

Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” 
skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt 
besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas 
inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt 
riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i 
kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2021 föreslås en låneram för kommunens egna behov 
på 400 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket 
innebär att en ram för egen nyupplåning behövs samt att övrig belåning behöver göras i Borås Stad. 
För förmedlade lån till de kommunala bolagen föreslås Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån 
upp till en ram på 1 100 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta befintliga 
lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om 
investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En 
förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och till 
såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande 
föreslås även för år 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för 
oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen föreslås 
också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 
10 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av 
Kommunfullmäktige oavsett belopp. 

Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

• att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

     

 Kommunfullmäktige 15 600 000  

 Revisorskollegiet 6 050 000  

 Kommunstyrelsen   

 - stadsledningskansliet 129 400 000  

 - kommungemensam 
verksamhet 124 300 000  

 Valnämnden 1 100 000  

 Lokalförsörjningsnämnden 38 400 000  

 Fritids- och folkhälsonämnden   

 - fritid och folkhälsa 226 500 000  

 - föreningsbidrag 44 150 000  

 Servicenämnden 0  

 Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000  
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 Tekniska nämnden   

 - väghållning skog parker m m 158 200 000  

 - persontransporter 77 150 000  

 Miljö- och konsumentnämnden 28 350 000  

 Kulturnämnden 190 000 000  

 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 573 750 000  

 Arbetslivsnämnden 239 950 000  

 Sociala omsorgsnämnden 721 800 000  

 Överförmyndarnämnden 9 000 000  

 Förskolenämnden 802 350 000  

 Grundskolenämnden 1 561 700 000  

 Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 329 950 000  

 Vård- och äldrenämnden 1 424 500 000  

  

• att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 
2021-2023, varvid anslag i budgeten för år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i 
investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i 
budgeten. 
 

• att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %. 
 

• att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet med särskild bilaga: 
              - Felparkeringsavgifter 
              - Taxa för prövning inom miljöbalkens område 
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
 

• att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2021 förutom 
Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 
2021, med totalt 400 000 000 kronor. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 
2021, för förmedling till kommunens bolag med totalt 
1 100 000 000 kronor. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för 
sammanlagt högst 5 000 000 kr. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett 
belopp på högst 10 000 000 kr per ärende. 
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• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr 
till stöd för lokal utveckling. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 7 000 000 kr 
till särskilda lönesatsningar. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 500 000 kr 
avseende ansvarsutredning om Viskans sanering. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kr 
avseende "Borås 400 år" 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende maxtaxa och 
kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till Förskolenämnden och  Grundskolenämnden. 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommunbidrag från Vård- och äldrenämnden 
till Sociala omsorgsnämnden avseende borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har 
kompletterande SoL-insatser”.  
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster 
 

• att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster 
 

• att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021. 
 

• att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

     

    

KOMMUNSTYRELSEN    

    

    

Ulf Olsson    

Kommunstyrelsens 
ordförande    

    

  Roger Cardell  

  Budgetchef  
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Sammanträdesdatum 

2020-12-07 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr KUN 2020-00156 3.6.1.3 

Ansökan om bidrag för integrationsfrämjande 
aktiviteter, SV Sjuhärad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar Studieförbundet Vuxenskolan 250 tkr i bidrag till 
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna i Borås i projektet 
Ungdomar möts på Hemgården.  

Summan betalas ut omgående. Ej utnyttjat bidrag återbetalas.   
 
Catharina Rapp (C) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet 
av ärendet på grund av jäv.     

Sammanfattning av ärendet 

Projektets ambition är att skapa samverkan mellan de aktörer som redan idag är 
viktiga parter i att stärka integration och samhörighet i staden. Projektet är 
lovvärt då det omfattar även de så kallade serviceorterna, och kombinerar 
folkbildningens strukturer med arrangemang som formar stadens identitet. 
Vidare finns ambitionen att samverka med övriga verksamheter i att stärka 
ungdomars kulturutövande, och att nå de unga som idag inte nås av de 
offentliga kulturverksamheterna.  

Ansökan visar på god insikt i integrations- och samverkansarbetets utmaningar, 
och projektet bedöms kunna bidra med kunskaper och framsteg mot målet av 
Borås som socialt hållbar stad.  

Ärendet har stämts av med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Mötesplatser 
och öppen ungdomsverksamhet.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad, Ungdomar möts på 
Hemgården      

 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
Ordförande    
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Sammanträdesdatum 

2020-12-07 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 10 december 2020 
 

Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Evelina Lövnord 
 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00156 3.6.1.3 
 

  

 

Yttrande över ansökan om bidrag för 

integrationsfrämjande aktiviteter, SV Sjuhärad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar Studieförbundet Vuxenskolan 250 tkr i bidrag till 

integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna i Borås i projektet 

Ungdomar möts på Hemgården.  

Summan betalas ut omgående. Ej utnyttjat bidrag återbetalas.         

Ärendet i sin helhet 

Projektets ambition är att skapa samverkan mellan de aktörer som redan idag är 

viktiga parter i att stärka integration och samhörighet i staden. Projektet är 

lovvärt då det omfattar även de så kallade serviceorterna, och kombinerar 

folkbildningens strukturer med arrangemang som formar stadens identitet. 

Vidare finns ambitionen att samverka med övriga verksamheter i att stärka 

ungdomars kulturutövande, och att nå de unga som idag inte nås av de 

offentliga kulturverksamheterna.  

Ansökan visar på god insikt i integrations- och samverkansarbetets utmaningar, 

och projektet bedöms kunna bidra med kunskaper och framsteg mot målet av 

Borås som socialt hållbar stad.  

Ärendet har stämts av med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Mötesplatser 

och öppen ungdomsverksamhet.  

I den mån samverkan önskas med Kultur- eller Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens verksamheter uppmanas Studieförbundet Vuxenskolan 

att i god tid kontakta respektive verksamhet och att ta fram formerna för 

samverkan i dialog med dessa.  

Studieförbundet Vuxenskolan uppmanas att lägga särskild vikt vid att 

dokumentera de hinder och lösningar de identifierar under arbetets gång, och 

uppdras att redovisa projektets metod, resultat och hur arbetet har främjat ökad 

integration i Borås efter avslutat projekt.  

Beviljat bidrag utbetalas omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag 

återbetalas.                
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Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad, Ungdomar möts på 

Hemgården                    

Samverkan 

FSG 2020-12-01. 

Beslutet expedieras till 

1. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

2. Fritids- och Folkhälsoförvaltningen  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 















 

Postadress 

Box 2218 

103 15 Stockholm 

Besök 

Kammarkollegiet 

Slottsbacken 6 

Telefon 

08-7000 800 

E-post 

info@arvsfonden.se 

Webb 

www.arvsfonden.se 

 

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås stad har ansökt om stöd ur Allmänna arvsfonden för 

projektet Meningsfull fritid för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 

upplevd psykisk ohälsa. 

Arvsfondsdelegationens beslut 

Arvsfondsdelegationen avslår ansökan. 

Skälen för beslutet 

Projektet bedöms inte vara tillräckligt nyskapande. Ett arvsfondsprojekt ska syfta till att testa, 

skapa eller vidareutveckla verksamheter, metoder, arbetssätt eller liknande som inte redan 

finns. Idén behöver inte vara helt unik, men det räcker inte att den är ny för den sökande 

organisationen eller inom ett visst geografiskt område.  

 

Målgruppens delaktighet bedöms vara otillräcklig. Ett arvsfondsprojekt ska genomföras av och 

med minst en av Arvsfondens målgrupper. Målgruppen ska ha inflytande och medverka aktivt 

utifrån sina egna förutsättningar i planeringen och genomförandet av projektet samt i den 

fortsatta verksamheten.  

Överklagande 

Beslutet kan inte överklagas. Detta följer av bestämmelsen i 28 § lagen (1994:243) om 

Allmänna arvsfonden. 

Övrig information 

Er ansökan har handlagts av Arvsfondsdelegationsenheten vid Kammarkollegiet. Enhetschefen 

Hans Andersson har föredragit ärendet för Arvsfondsdelegationen som har beslutat i ärendet. 

Beslutet avser hur väl ansökan uppfyller kriterierna för tilldelning av medel ur Allmänna 

arvsfonden. Läs gärna mer på www.arvsfonden.se  

 

Bilaga till protokoll 

Diarienummer 4.2.1-398-20  

 Datum 2020-12-09 

   

Catrin Fryklund, handläggare 

08-7000 845 

catrin.fryklund@arvsfonden.se 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås stad 

Sturegatan 38 

501 80  Borås 

  

http://www.arvsfonden.se/


Från: Rådenmark Lennart <Lennart.Radenmark@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 30 november 2020 15:16 
Till: Kommun Ale; Kommunstyrelsen Allingsås; Bollebygd Kommunen; 

Borås Stad; Göteborg Kommunen; Göteborgs Stad Sociala 
resursnämnden; Härryda kommun; Kungälv kommun; Lerums 
Kommun; Marks Kommun; Mölndals kommun; Partille Kommun 2; 
SDF Angered; SDF Askim-Frölunda-Högsbo; SDF Centrum; SDF 
Lundby; SDF MajornaLinné; SDF Norra Hisingen; SDF Västra 
Göteborg; SDF Västra Hisingen; SDF Örgryte Härlanda; SDF Östra 
Göteborg; Svenljunga Kommunen; Kommun Tranemo; Öckerö 
kommun; Götene Kommun; Info Mariestad; Karlsborg Kommun; 
Kommun Gullspång; Kommun Lidköping; Kommunen Falköping; 
Kommunen Hjo; Kommunen Töreboda; Kommunstyrelsen Skövde; 
Kommunstyrelsen Tibro; Skara Kommunen; Tidaholm Kommunen; 
Kommun Ulricehamn; Vara Kommunen; Bengtsfors Kommun; 
Essunga Kommun; Färgelanda Kommunen; Herrljunga kommun; 
Kommun Dalsed; Kommun Grästorp; Kommun Stenungsund; 
Kommunen Lilla Edet; Kommunen Mellerud; Kommunen Uddevalla; 
KS Diarium Tanum; Lysekil kommun; Munkedal kommun; Orust 
Kommunen; Sotenäs Kommunen; Strömstad Kommunen; Tjörn 
Kommunen; Trollhättan Kommunen; Vårgårda kommun; Kommun 
Vänersborg; Åmål kommun 

Ämne: Länsrapportens undersökning 2020 - Webbaserad 
enkätundersökning för uppföljning av kommunernas ANDT-
förebyggande arbete 

Bifogade filer: Kommun_ANDT_2020.pdf; Storstadskommun_ANDT_2020.pdf 
 
Välkommen till Länsrapportens undersökning för verksamhetsåret 2020. Folkhälsomyndigheten 
genomför årligen den här undersökningen för att följa upp den nationella ANDT-politikens 
implementering regionalt och lokalt.  Länsrapportens undersökning är en totalundersökning vilket 
innebär att vi riktar oss till samtliga länsstyrelser och kommuner i landet, samt avseende ANDT-
förebyggande arbete också till stadsdelarna i storstadskommunerna Stockholm och Göteborg. Det 
föreligger ingen skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter, deltagandet i undersökningen är 
frivilligt. 
 
Påbörja arbetet i god tid innan 5 februari 
Den 5 februari 2021 är sista svarsdatum, men påbörja arbetet i tid eftersom flera personers kan behöva 
bidra för att svara på alla frågor. Din kommuns länk till undersökningen ligger sist i det här meddelandet. 
De frågor du ska svara på finns även i bifogad i pdf. Använd pdf:en som ett stöd inför att du ska besvara 
frågorna. Notera att uppgifterna ska lämnas i webbenkäten och inte i pdf:en. 
 
Undersökningen är ett viktigt mätinstrument och beslutsunderlag  
Undersökningen är ett verktyg för uppföljningen av hur den nationella politiken inom ANDT-området 
implementeras på regional och lokal nivå. Den syftar till att ge en bild av det regionala och lokala arbetet 
med tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt det ANDT-förebyggande 
arbetet i övrigt. De uppgifter som kommunerna lämnar i undersökningen är av stor betydelse av flera 
skäl:  

 resultaten utgör underlag till regeringen inför prioriteringar och beslut på ANDT-området 



 uppgifterna om det regionala och lokala arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter är viktiga utifrån myndighetens tillsynsvägledande ansvar 

 flera av frågorna inom tillsynsområdet följer upp förändringarna i lagstiftningarna 

 länsstyrelserna kan använda resultaten i arbetet på området 

 kommunerna kan använda resultaten som underlag för att följa upp, utvärdera och planera 
arbetet i den egna kommunen 

 uppgifterna används som indikatorer för att följa det regionala och lokala arbetet enligt den 
nationella strategin för ANDT-politiken. 
 

Tillägg i årets delenkäter 
I denna undersökning för verksamhetsåret 2020 har vi lagt till tre frågor som avser följa upp hur 
kommunens tillsyn och övrigt ANDT-arbete har påverkats av den pågående pandemin och samhällets 
smittskyddsåtgärder. 
 
Använd resultaten för uppföljning och planering i verksamheten 
Data från Länsrapportens undersökning publiceras i en databas, Indikatorlabbet, som finns i 
Folkhälsomyndighetens ANDT-uppföljningssystem http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/. Här 
är det möjligt för kommunala tillsynshandläggare och ANDT-samordnare, och andra intresserade, att 
hämta de kommunala data som Folkhälsomyndigheten samlat in genom Länsrapportens undersökning. 
Data som nu samlas in för verksamhetsåret 2020 kommer att publiceras i databasen under 2021. 
 
Undersökning kräver tillgång till dator och till internet.  
 
Senast den 5 februari 2021 behöver Folkhälsomyndigheten svar på webbenkätens frågor.  
 
Länkar 
Du hittar länken till din kommun nedan. När man har klickat in sig väljer man inom vilket område man 
önskar svara. De olika områdena är:  

 Tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker 

 Tillsyn över detaljhandel med och servering av folköl 

 Tillsyn över handel med tobak och liknande produkter 

 Tillsyn över rökfria miljöer 

 ANDT-förebyggande arbete i kommunen 
 
Kommun                       Länk 
Ale https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iPPBPaDR5oZq96XH1  

Alingsås https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iAUmKoALmYMffKbk1  

Bengtsfors https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iR6W9t2bsEbn9Sr21  

Bollebygd https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iZirKkpn9braYopH1  

Borås https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iEUTsRJtANChTat91  

Dals-Ed https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iFHS7A9mUGPeRLoG1  

Essunga https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iYSkFuqNgrDrUDLZ1  

Falköping https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iBAYfZALZAPh3toC1  

Färgelanda https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823i2o9awkE4XGqkC241  

Grästorp https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ikhhfBGY7bJ4636t1  

Gullspång https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iSZLGdvMAxf59gCS1  

Göteborg https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iBpdX5mgqF2wBGWY1  

Göteborg https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ie2hieyHAUEcbW6V2  

http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iPPBPaDR5oZq96XH1
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iAUmKoALmYMffKbk1
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iR6W9t2bsEbn9Sr21
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iZirKkpn9braYopH1
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iEUTsRJtANChTat91
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iFHS7A9mUGPeRLoG1
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iYSkFuqNgrDrUDLZ1
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iBAYfZALZAPh3toC1
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823i2o9awkE4XGqkC241
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ikhhfBGY7bJ4636t1
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iSZLGdvMAxf59gCS1
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iBpdX5mgqF2wBGWY1
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ie2hieyHAUEcbW6V2


Götene https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iQdjZ5UVX96nQn2k1  

Herrljunga https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iEdJR8JUSZYLxXfA1  

Hjo https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823i9GHTBgFWGb9Ghpa1  

Härryda https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ipV9fieZiG8iWgdT1  

Karlsborg https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823i6ZYeE85EjgCQfQd1  

Kungälv https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iHrYy8jb9cTvaTa71  

Lerum https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823i8cmxeBKA2KGmttL1  

Lidköping https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iQJA9MPRPxde55aM1  

Lilla Edet https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iKmxKPrtEuvECSvK1  

Lysekil https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iW6CvZfy9H9BkbMC1  

Mariestad https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ikBCRkuWbfFcye4n1  

Mark https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ikNXjE8GAUTrvucD1  

Mellerud https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823i5MPpgaPTo4EPmxw1  

Munkedal https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ifhhtd94yiMYPHrR1  

Mölndal https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823if585b4f6yQbBZCu1  

Orust https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iqwLYqP2Zstff69T1  

Partille https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iR8mUtgS5VC4RqAu1  

Skara https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iDK3E7XN3Cks8PhU1  

Skövde https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823i9XopEnraMHXLhJ61  

Sotenäs https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iwoGUNGVevqB7juy1  

Stenungsund https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ivCvSTqAu6rR55f21  

Strömstad https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iuHeERvdWEcx97NR1  

Svenljunga https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ivj2mjTxnEKZon8X1  

Tanum https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iu4FhcWsTaAxn49c1  

Tibro https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iNtb6crs8rV9cxDY1  

Tidaholm https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iwHYZf3F6GyDSC9y1  

Tjörn https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iUUpbZPktd7gbdUX1  

Tranemo https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ig25ZhGjtWcNXSZE1  

Trollhättan https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iMY9XCCTrVnpPZHy1  

Töreboda https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iWJqkMPdAEJ2GkdM1  

Uddevalla https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ivkHyXMu6V5ncCpS1  

Ulricehamn https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iiDTrwvUGTDJxoRY1  

Vara https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823i42bAUqx5H6DiE6c1  

Vårgårda https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iPbEey6FgRnWZsoM1  

Vänersborg https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823ixVeeZUeNbhHYEXK1  

Åmål https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823io2WQHddLBQgAuQN1  

Öckerö https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=40823iUAH7SWAZYmLhxP61  

 
Vid frågor kring undersökningen kontakta projektledare Ulrika Owen via e-post till 
ulrika.owen@folkhalsomyndigheten.se, eller telefon 010-205 28 83. 
 
 
Vänliga hälsningar 

 

Lennart Rådenmark  
Länssamordnare ANDTS  
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg  
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Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2020. 
 

Välkommen till Länsrapportens undersökning för verksamhetsåret 2020. Folkhälsomyndigheten genomför årligen 

den här undersökningen för att följa upp den nationella ANDT-politikens implementering regionalt och lokalt. För 

verksamhetsåret 2020 gör vi också en uppföljning av hur ANDT-arbetet i kommunen påverkats av den pågående 

pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder.  

Länsrapportens undersökning är en totalundersökning vilket innebär att vi riktar oss till samtliga länsstyrelser och 

kommuner i landet. Det föreligger ingen skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter, deltagandet i 

undersökningen är frivilligt.  

 

Genom de uppgifter som länsstyrelser och kommuner lämnar i undersökningen kan vi följa upp arbetet med tillsyn 

på alkohol- och tobaksområdet samt övrigt ANDT-förebyggande arbete på regional och lokal nivå. Svaren är av 

stor betydelse eftersom 

 resultaten utgör underlag till regeringen inför prioriteringar och beslut på ANDT-området 

 uppgifterna om det regionala och lokala arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och 

liknande produkter är viktiga utifrån myndighetens tillsynsvägledande ansvar 

 flera av frågorna inom tillsynsområdet följer upp förändringarna i lagstiftningarna 

 länsstyrelserna kan använda resultaten i arbetet på området 

 kommunerna kan använda resultaten som underlag för att följa upp, utvärdera och planera arbetet i den 

egna kommunen 

 uppgifterna används som indikatorer för att följa det regionala och lokala arbetet enligt den nationella 

strategin för ANDT-politiken. 

 

Tidigare års resultat 

Ett stort antal indikatorer som bygger på data från Länsrapportens undersökning finns tillgängliga i myndighetens 

samlade uppföljningssystem för ANDT-politiken, i databasen Indikatorlabbet. Både länsstyrelser och kommuner 

kan ha nytta av de data som systemet kan leverera för att kartlägga, planera och följa upp sin verksamhet. 

 

Instruktioner för att svara på enkäten 

Du tar dig enkelt fram och tillbaka i enkäten genom att klicka på ”Nästa” och "Föregående". Du kan svara på delar 

av enkäten och när som helst stänga den för att vid ett senare tillfälle öppna enkäten igen och fortsätta besvara 

frågorna. Detta kan du till exempel göra om du behöver kontakta någon person för att få svar på några frågor eller 

om du vill överlåta åt någon annan att besvara vissa av frågorna. Om du behöver ändra ett svar skriver du bara över 

det du tidigare angett. Du kan gå in och ändra och komplettera svaren fram till och med sista svarsdag. 

När du är klar har du möjlighet att skriva ut eller spara en svarsöversikt. Du kan använda länken till din kommuns 

enkät så länge undersökningen är pågående och du kan skriva ut eller spara svarsöversikter så många gånger du 

behöver. En funktion för att komma till svarsöversikten finns också på första frågan i enkäten, detta för att du ska 

slippa klicka dig igenom hela enkäten igen för att få en översikt. 

I samband med utskicket av länk till denna webbenkät skickar länsstyrelsen också enkäten i PDF-format. Den är 

tänkt som stöd i planeringen inför att du ska besvara frågorna. Men frågorna ska besvaras i den webbaserade 

enkäten. 

Sista dagen att svara på enkäten är fredagen den 5 februari, 2021. 

 

Vi vill på förhand rikta ett stort tack till dig för att du besvarar denna enkät. 

Ulrika Owen, projektledare för Länsrapportens undersökning  

Folkhälsomyndigheten  

 
Samråd har skett mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten enligt förordning (1982:668), om 

statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner angående enkäter om Tillståndsprövning och 

tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) och enkäter om det övriga ANDT-

förebyggande arbetet. 

http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/


 

 

1. Namn på kommunen 

Kommunens 
namn: 

 

Kontaktpersonens 
namn: 

 

 

 

2.  Fanns det en eller flera personer utsedda att arbeta med övergripande samordning och 
planering av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen (på hel- eller deltid) under någon 
period under 2020? 

Här avses inte avgränsade projekt eller insatser.  Markera det svarsalternativ som var aktuellt för 
kommunen för de olika områdena under 2020: 

 Ja     Nej     Vet inte     

Alkohol    

Narkotika    

Dopning    

Tobak    

 

 

2.1 Inom vilken nämnd, eller motsvarande, var denna funktion eller tjänst placerad 2020? 

Kommunstyrelsen  

Socialnämnd eller 
motsvarande  

Barn- och 
utbildningsnämnd eller 
motsvarande 

 

Kultur- och 
fritidsnämnd eller 
motsvarande 

 

Annan, uppge vilken: 
 

 

 

 

 



 

3. Hur mycket arbetstid avsatte kommunen under 2020 för övergripande samordning och 
planering av det ANDT-förebyggande arbetet?    

Här avses inte avgränsade projekt eller insatser.     

Uppge arbetstiden som procent av en heltidstjänst under ett år. Till exempel motsvarar en halvtid under 
ett år 50 %, två heltider under ett år är 200 %. En halvtid under bara ett halvår blir 25 % på ett helt år. 
Om arbetstiden är mycket liten uppge istället totalt antal timmar på ett helt år.    

Procent av en heltid under ett år 

 % 

eller 

 

Antal timmar på ett år 

 timmar 

Kommentar: 

 

 

 
 

 

Vid Folkhälsomyndigheten bedriver vi projektet ”Konsekvenser av covid-19-pandemin på 
folkhälsoarbetet”. Syftet är att belysa om folkhälsorelevanta insatser har behövt nedprioriteras, utökas 
eller på annat sätt förändras på grund av den pågående pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder.   
För att få svar på hur covid-19-pandemin har påverkat folkhälsoarbetet på ANDT-området på lokal och 
regional nivå vänder vi oss till kommuner och länsstyrelser. Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att 
svara på nedanstående tre frågor. Frågorna ska besvaras med utgångspunkt i insatser inom 
kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete på ANDT-området. 

4. Var det några hälsofrämjande eller förebyggande insatser på ANDT-området under 2020 i din 
kommun som minskade till följd av covid-19-pandemin?  

Exempel på insatser eller verksamheter som tvingats dra ner på omfattning skulle kunna vara att 
föreläsningar om ANDT för föräldrar har fått ställas in. 

Ja  

Nej  

Kan inte 
bedöma  

Vet inte  
 

 



 

4.1 Uppge några exempel på insatser där minskning skedde under 2020 som en konsekvens av 
pandemin eller smittskyddsåtgärderna. Beskriv också gärna kort på vilket sätt denna minskning 
skedde. 

Exempel på insatser eller verksamheter som tvingats dra ner på omfattning skulle kunna vara att 
föreläsningar om ANDT för föräldrar har fått ställas in. 

 

 

 
 

 

5. Var det några hälsofrämjande eller förebyggande insatser på ANDT-området under 2020 i din 
kommun som ökade till följd av covid-19-pandemin? 

Exempel på insatser eller verksamheter som ökade skulle kunna vara att mer information kring hälsa 
och ANDT har lagts ut på kommunens webbplats och i sociala medier. 

Ja  

Nej  

Kan inte 
bedöma  

Vet inte  
 

 

5.1 Uppge några exempel på insatser eller verksamheter som ökade som en konsekvens av 
pandemin eller smittskyddsåtgärderna. Beskriv också gärna kort på vilket sätt denna ökning 
skedde. 

Exempel på insatser eller verksamheter som ökade skulle kunna vara att mer information kring hälsa 
och ANDT har lagts ut på kommunens webbplats och i sociala medier. 

 

 

 
 

 

6. Var det några hälsofrämjande eller förebyggande insatser på ANDT-området under 2020 i din 
kommun som förändrades till följd av covid-19-pandemin?  

Exempel på insatser eller verksamheter som förändrades skulle kunna vara att insatser för en aktiv fritid 
för barn och unga har genomförts i mindre grupper och utomhus. 

Ja  

Nej  

Kan inte 
bedöma  

Vet inte  
 



 

 

6.1 Uppge några exempel på insatser eller verksamheter som förändrades som en konsekvens av 
pandemin eller smittskyddsåtgärderna. Beskriv också gärna kort på vilket sätt denna förändring 
skedde. 

Exempel på insatser eller verksamheter som förändrades skulle kunna vara att insatser för en aktiv fritid 
för barn och unga har genomförts i mindre grupper och utomhus. 

 

 

 
 

 

7. Deltog din kommun under 2020 i nätverk för kommunala ANDT-samordnare (och motsvarande) 
som länsstyrelsen organiserar? 

Ja, i stor 
utsträckning  

Ja, i viss 
utsträckning  

Nej  

Vet inte  
 

 

7.1 Gav detta nätverk ett stöd i kommunens arbete med ANDT-frågor under 2020? 

Ja, i stor 
utsträckning  

Ja, i viss 
utsträckning  

Nej  

Vet inte  
 

 



 

8. Inom vilket eller vilka områden behöver din kommun mer stöd i arbetet? 

Flera alternativ är möjliga. 

Andra nätverk  

Kunskapsstöd  

Resurser  

Annat, uppge 
vad:  

 

 

Det behövs 
inget stöd  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

9. Har kommunen under 2020 gjort en kartläggning av ANDT-bruk och skadeverkningar? 

Med kartläggning avses här att kommunen på ett systematiskt sätt har skapat sig en bild i någon 
utsträckning över användningen av ANDT och medicinska och sociala skador av ANDT. 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 

9.1 Har kommunen genomfört en undersökning bland skolelever om deras ANDT-användning? 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 

10. Hade kommunen 2020 ett eller flera politiska program som inkluderade det ANDT-
förebyggande arbetet? 

Med politiskt program avses övergripande dokument där kommunens arbete med förebyggande insatser 
på ANDT-området beskrivs. Insatserna kan omfatta hela eller delar av ANDT-området.  

Ja  

Nej  

Nej, men det bedrevs ett arbete under 2020 
för att ta fram ett sådant politiskt program  
 



 

 

10.1. Vilka av följande områden inkluderades av programmet/programmen under 2020? 

Alkohol  

Tobak  

Narkotika  

Dopning  
 

 

10.1.1 Vilket år antogs den senaste versionen av de styrdokument som inkluderade det ANDT-
förebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2020? 

 
 

 

10.2 Ingår någon eller några av följande alternativ i detta eller dessa styrdokument: 

 Ja Nej Vet inte 

Mätbara mål    

Genomförandeplan med 
ansvariga aktörer    

Medel avsatta för 
genomförande av olika 
aktiviteter i planen 

   

Plan för uppföljning    

Plan för utvärdering    

Annat, uppge vad nedan    

Annat, uppge vad: 

 

 

 
 

 



 

I den nationella ANDT-strategin framhålls att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra 
ANDT-arbetet för att uppnå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. 

11. Har kommunen ett jämlikhetsperspektiv på det ANDT-förebyggande arbetet? 

Här avses att kommunen i det ANDT-förebyggande arbetet beaktar skillnader mellan grupper i 
befolkningen baserat på utbildning, yrke/arbete, inkomst, födelseland, sexuell läggning, boendeort osv. 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 

11.1 Hur arbetade kommunen under 2020 inom ANDT-området för att främja jämlikhet? Lämna 
gärna exempel. 

Exempel i verksamheten kan vara att jämlikhetsaspekter har lyfts i utvärderingar eller att kommunen 
efter ett identifierat behov har översatt informationsmaterial till flera språk för att nå de som inte har 
svenska som modersmål. 

 

 

 
 

 

I den nationella ANDT-strategin framhålls att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra 
ANDT-arbetet för att uppnå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. 

12. Har kommunen ett jämställdhetsperspektiv på det ANDT-förebyggande arbetet? 

Här avses att kommunen i det ANDT-förebyggande arbetet beaktar skillnader utifrån kön. 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 

12.1 Hur arbetade kommunen under 2020 inom ANDT-området för att främja jämställdhet? Lämna 
gärna exempel. 

Exempel i verksamheten kan vara könsuppdelad statistik eller att kommunen har anpassat aktiviteter 
efter kvinnors eller mäns olika behov på ett sätt som inte samtidigt förstärker stereotypa föreställningar 
om kön. 

 

 

 
 



 

 

13. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2020? 

 Ja Nej Vet inte 

Med 
kommunala 
medel 

   

Med anslag 
från 
länsstyrelsen 

   

Med anslag 
från regionen    

Med andra 
medel    

 

 

13.1 Hur stor del av det ANDT-förbyggande arbetet under 2020 finansierades med kommunala 
medel? 

Helt  

Till stor del  

Till viss del  

Vet inte  
 

 

14. Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2020 integrerat i kommunens ordinarie struktur 
med mål och budget? 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 

15. Fanns det under 2020 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i kommunen? 

En styrgrupp kan vara ett ANDT-råd, folkhälsoråd eller motsvarande, en grupp högre tjänstemän eller 
beslutsfattare som ska styra arbetet och besluta om en viss riktning. 

Ja  

Nej  

Nej, men det bedrevs ett arbete under 2020 
för att skapa en sådan styrgrupp  

Vet inte  
 

 



 

16. Fanns det under 2020 inom kommunen ett samarbete i någon utsträckning mellan 
kommunala alkohol-/tobakshandläggare och ANDT-samordnare eller motsvarande? 

Med alkohol- och tobakshandläggare avser vi dem som arbetar med tillsyn över detaljhandel med folköl 
respektive tobaksvaror, samt tillståndsprövning och tillsyn över serveringar och tillsyn över rökfria 
miljöer. 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 

17. Hade kommunen under 2020 en lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det 
brottsförebyggande arbetet med en eller flera aktörer? 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 

17.1 Med vilka aktörer fanns det under 2020 en lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande 
och det brottsförebyggande arbetet? 

Markera det eller de alternativ som var aktuella för kommunen under 2020. 

 Ja Nej Vet inte 

Skolförvaltning/utbildningsförvaltning 
eller motsvarande    

Socialtjänst    

Fritids-/Kulturförvaltning    

Andra kommunala 
förvaltningar/nämnder, uppge vilka 
nedan: 

   

Andra kommunala förvaltningar/nämnder: 

 

 

 
 

 



 

  

 Ja Nej Vet inte 

Skatteverket    

Åklagarmyndighet    

Tullverket    

Polismyndigheten    

Regionen    

Bostadsbolag/fastighetsägare    

Lokaltrafiken    

Övrigt näringsliv    

Idéburna organisationer 
(frivilligorganisationer)    

Andra lokala aktörer, uppge 
vilka nedan:    

Andra lokala aktörer: 

 

 

 
 

 

18. Hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete med andra myndigheter 
gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020? 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 



 

18.1 Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete 
gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020? 

Uppge för varje aktör det eller de områden som samarbetet omfattade. 

 Alkohol Narkotika Dopning Tobak Vet inte 

Polismyndigheten      

Hälso- och 
sjukvård/regionen 
eller motsvarande 

     

Trafikverket      

Andra kommuner      

Länsstyrelsen      

Högskola/Universitet      

Andra myndigheter      

Uppge vilka andra myndigheter: 

 

 

 
 

 

19. Hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete med aktörer inom näringslivet 
gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020?  

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 



 

19.1 Med vilka aktörer inom näringslivet hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat 
samarbete gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020?  

Observera att här avses inte näringslivsaktörer som enbart är sponsorer. Uppge för varje aktör det eller 
de områden som samarbetet omfattade. 

 Alkohol Narkotika Dopning Tobak Vet inte 

Enskilda restaurangägare (ej 
ordinarie tillsynsverksamhet)      

Enskilda livsmedelshandlare 
(ej ordinarie 
tillsynsverksamhet) 

     

Bostadsbolag/Fastighetsägare      

Fristående skolor/förskolor      

Nöjesarrangörer      

Gym-/Träningsanläggningar 
(privata eller kommunalt ägda)      

Företagsföreningar      

Andra inom näringslivet      

Uppge vilka andra inom näringslivet: 

 

 

 
 

 

20. Hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete med idéburna organisationer 
eller frivilligorganisationer gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020? 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 



 

20.1 Med vilka idéburna organisationer eller frivilligorganisationer hade kommunen ett 
regelbundet eller formaliserat samarbete gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020? 

Uppge det eller de områden som samarbetet omfattade 

 Alkohol Narkotika Dopning Tobak Vet inte 

Idrotten/Idrottsföreningar      

Nykterhetsrörelsen      

Kulturföreningar      

Trossamfund      

Studieförbund      

Andra idéburna 
organisationer 
(frivilligorganisationer) 

     

Uppge vilka andra idéburna organisationer (frivilligorganisationer): 

 

 

 
 

 



 

21. Hade kommunen 2020 en eller flera av följande policyer på ANDT-området? 

Med policy menas här ett antaget dokument som rör hur man hanterar ANDT-relaterade frågor i 
kommunen. Varje uppräknad policy kan antingen ingå i ett politiskt program som omfattar ANDT-
förebyggande arbete eller vara ett separat dokument. 

 Ja Nej Vet inte 

Kommunen som arbetsgivare har 
en alkohol- och/eller drogpolicy 
(ANDT-policy) 

   

Kommunen som arbetsgivare har 
en policy som rör rökfri arbetstid    

Kommunen som arbetsgivare har 
en policy som rör alkoholfri 
arbetstid 

   

Kommunen som arbetsgivare har 
en policy som rör tobaksfri 
arbetstid 

   

Kommunen har lokala 
ordningsstadgar eller föreskrifter 
om alkoholförtäring på offentlig 
plats 

   

Kommunen har tagit politiska 
beslut som reglerar rökfria miljöer 
utomhus utöver de miljöer som 
regleras i lag. 

   

Idrottsföreningar i kommunen 
måste ha en alkohol- och/eller 
drogpolicy för att få 
föreningsbidrag (ANDT-policy) 

   

Övriga föreningar i kommunen 
måste ha en alkohol- och/eller 
drogpolicy för att få 
föreningsbidrag (ANDT-policy) 

   

 

 

22. Hade kommunen under 2020 en policy i den kommunala grundskolan som inkluderade 
förebyggande arbete inom ett eller flera av nedanstående områden? 

 Ja Nej Vet inte 

Alkohol    

Narkotika    

Dopning    

Tobak    

 

 



 

23. Hade kommunen under 2020 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den 
kommunala gymnasieskolan? 

Ja  

Nej  

Det finns ingen 
gymnasieskola i 
kommunen 

 

 

 

23.1. Vilka av följande områden omfattades av policyn för den kommunala gymnasieskolan under 
2020? 

 Ja Nej Vet inte 

Alkohol    

Narkotika    

Dopning    

Tobak    

 

 

24. Använde kommunen Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar i sitt 
arbete under 2020? 

Ja  

Känner till 
kunskapsstödet men 
har inte använt det 

 

Känner inte till 
kunskapsstödet  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

25. På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2020? Uppge 
de alternativ som detta arbete omfattade.  Hälsofrämjande universella åtgärder som syftar till att 
stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för ANDT-bruk 

Åtgärder för en trygg 
skolmiljö  

Åtgärder för att stärka 
elevhälsan  

Åtgärder för att stärka 
föräldrar i sitt 
föräldraskap 

 

Åtgärder för en aktiv 
fritid för barn och unga  
 

 

Riktade insatser för olika grupper som är sårbara för ANDT-bruk/-problem 

Gruppverksamhet för barn till personer med 
missbruks- eller beroendeproblematik  

Strukturerade program för riskutsatta 
förskolebarn, med för programmet utbildade 
handledare. Uppge vilka: 

 

 

 

Strukturerade program för riskutsatta 
skolbarn, med för programmet utbildade 
handledare. Uppge vilka: 

 

 

 

Insatser för elever med problematisk 
frånvaro i skolan  

Insatser för elever med svårigheter i skolan  

Insatser för barn i socioekonomiskt utsatta 
områden  

Insatser till vuxna i socioekonomiskt utsatta 
områden  

Insatser för ensamkommande flyktingbarn  

Insatser för att kompetensutveckla 
professioner som möter äldre (t ex inom 
hemtjänst, äldreboenden, trossamfund, 
pensionärsorganisationer) att upptäcka 
riskbruk av alkohol hos äldre 

 

Insatser till vuxna inom särskilt riskutsatta 
yrkesgrupper  
 

 



 

Insatser för tidig upptäckt 

Insatser som bygger på samverkan (polis, 
öppenvård, socialtjänst och föräldrar) 
kopplade till tidig upptäckt av 
narkotikaanvändning bland unga/unga 
vuxna 

 

Insatser som bygger på samverkan (polis, 
öppenvård, socialtjänst och föräldrar) 
kopplade till tidig upptäckt av användning 
av dopningsmedel bland unga/unga vuxna 

 

Insatser som bygger på samverkan (polis, 
öppenvård, socialtjänst) kopplade till tidig 
upptäckt av riskbruk av alkohol eller 
narkotika med trafiken som arena 

 

Insatser inom socialtjänst kopplade till tidig 
upptäckt av riskbruk av alkohol  

Insatser som bygger på samverkan med 
arbetslivet kopplade till tidig upptäckt av 
riskbruk av alkohol 

 

Utbildning av kommunal personal som 
möter barn och ungdomar, kopplat till tidig 
upptäckt 

 

Kommunen har en rutin för orosanmälan 
vilken inkluderar uppföljning och 
återkoppling 

 

Fortsättning på nästa sida...  

 

25. På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2020? Uppge 
de alternativ som detta arbete omfattade.  ANDT-förebyggande åtgärder i skola och på 
högskola/universitet 

Strukturerade program för att förebygga 
tobaksdebut i grundskolan. Uppge vilka:  

 

 

Handlingsplan för tobaksavvänjning i 
grundskolan  

Strukturerade program för att förebygga 
tobaksdebut i gymnasieskolan. Uppge vilka:  

 

 

Handlingsplan för tobaksavvänjning i 
gymnasieskolan  

Åtgärder för att förebygga ANDT-bruk bland 
studenter (högskola/universitet)  
 

 



 

Åtgärder för att påverka attityder och normer 

Aktivt arbete mot media (media advocacy) 
för att fästa särskild uppmärksamhet på 
alkoholfrågor 

 

Aktivt arbete mot media (media advocacy) 
för att fästa särskild uppmärksamhet på 
tobaksfrågor 

 

Aktivt arbete mot media (media advocacy) 
för att fästa särskild uppmärksamhet på 
narkotikafrågor 

 

Aktivt arbete mot media (media advocacy) 
för att fästa särskild uppmärksamhet på 
dopningsfrågor 

 

Anordnande av drogfria aktiviteter (t.ex. vid 
skoldanser, konserter eller liknande)  

Åtgärder inom idrotten, t ex inom 
supporterklubbar och föreningsliv (inkl. 
insatser för ledare), samt för aktiva utövare 
i alla åldrar 

 

 

 

Information och utbildning för föräldrar 

Utskick till föräldrar med information om 
ANDT-relaterade frågor  

Strukturerade föräldraprogram om 
alkohol/droger, årskurs F-5, med för 
programmet utbildade handledare. Uppge 
vilka: 

 

 

 

Strukturerade föräldraprogram om 
alkohol/droger, årskurs 6-9, med för 
programmet utbildade handledare. Uppge 
vilka: 

 

 

 

 

 



 

Annat 

Åtgärder för att förebygga användning av 
dopningsmedel  

Åtgärder för att förebygga användningen av 
vattenpipa bland unga  

Åtgärder kring trafiknykterhet, utöver 
polisens rutinmässiga kontroller  

Åtgärder mot langning av tobaksvaror till 
ungdomar  

Åtgärder mot langning av alkohol till 
ungdomar  

Åtgärder för att förebygga användning av e-
cigaretter (elektroniska cigaretter)  
 

 

25.1 På vilka andra sätt har kommunen arbetat för att förebygga problem och skador av ANDT? 

Här finns utrymme att kort beskriva det arbete som inte fångats upp i frågorna i enkäten.   

 

 

 
 

 

26. Genomförde kommunen någon informationsinsats under 2020 i syfte att öka kunskapen om 
rökfria miljöer hos allmänheten? 

Kontakt kan behöva tas med handläggare som arbetar med tobaks- eller miljötillsyn eller annan på 
kommunen då insatsen kanske gjorts  av person med annan funktion på kommunen. 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 



 

27. Vilka av följande metoder på det ANDT-förebyggande området arbetade man med, helt eller 
delvis, under 2020 inom kommunen? (Här avses inte enbart det arbete med metoder som bedrivs 
inom den kommunala förvaltningen.) 

Metod avser ett arbetssätt som är sammanhållet, direkt användbart i det praktiska arbetet samt 
återupprepningsbart genom användning av en manual eller dylikt. Metoder syftar till att påverka 
(förändra och förbättra) enskilda individers eller gruppers situation med hjälp av olika aktiviteter. Dessa 
metoder nedan kan också förklaras som brottsförebyggande metoder. 

Kronobergsmodellen  

Metoden Krogar mot knark eller en liknande 
metod  

Metoden 100 % ren hårdträning eller en 
liknande metod för att minska 
användningen av dopningsmedel i 
träningssammanhang 

 

SMADIT (Samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken)  

Annan eller andra metoder, uppge vilka: 
 

 

 

Ingen metod av ovan nämnda var aktuell 
under 2020  
 

 

27.1. Vilka delar av metoden Kronobergsmodellen arbetade man med under 2020? 

Ange ett eller flera alternativ. 

Beslagtagande av 
alkohol från 
ungdomar 

 

Kontakt med 
föräldrar  

Polisingripande mot 
misstänkta langare  
 

 



 

27.2. Vilka delar av metoden Krogar mot knark arbetade eller liknande metod man med under 
2020? 

Ange ett eller flera alternativ. 

Politisk förankring  

Kartläggning av 
narkotikasituationen på krogar i 
kommunen 

 

Samverkansgrupp med kommun, 
polis och bransch  

Tillhandahålla utbildning för 
restauranganställda  

Krogmiljöronder  
 

 

27.3. Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande metod för att minska 
användningen av dopningsmedel i träningssammanhang arbetade man med under 2020? 

Ange ett eller flera alternativ 

Samarbete mellan träningsanläggning och 
polis (eller Riksidrottsförbundet)  

Framtagande av policy och handlingsplan  

Utbildning av personal på 
träningsanläggning  
 

 

27.4 Vilka aktörer samverkade kring SMADIT i kommunen under 2020? 

Markera det eller de alternativ som var aktuella för kommunen under 2020. 

Kommunens 
socialtjänst  

Polismyndigheten  

Regionen  

Tullverket  

Kustbevakningen  

Kriminalvården  

Annan aktör. 
Uppge vilken:  

 

 

Här finns utrymme att lämna kommentar kring denna fråga: 

 

 

 
 



 

 

28. Genomfördes en uppföljning av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2020? 

Med uppföljning avser vi här om kommunen följt upp genomförandet av insatser inom ANDT-området. 
Uppföljningen innebär att kommunen ser över och dokumenterar, på ett mer systematiskt sätt, vad som 
genomförts, när och hur, samt vilka som nåtts av insatserna. Om kommunen satt mål för arbetet som 
går att mäta ligger det i uppföljningen att se om kommunen uppnådde målen.  

Ja, kommunens hela ANDT-
förebyggande arbete följdes upp  

Ja, delar av kommunens ANDT-
förebyggande arbete följdes upp  

Nej  

Vet inte  
 

 

29. Genomfördes en utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2020? 

Med utvärdering avser vi här om kommunen utvärderat effekterna av de insatser man genomfört. 

Ja, kommunens hela ANDT-
förebyggande arbete utvärderades  

Ja, delar av kommunens ANDT-
förebyggande arbete utvärderades  

Nej  

Vet inte  
 

 

30. Har du synpunkter på denna enkät? 

Här finns utrymme att lämna synpunkter på frågorna i denna enkät. 

 

 

 
 

 

Tack för din medverkan!     

 



 

Frågorna i denna enkät avser storstadskommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2020. 
 

Välkommen till Länsrapportens undersökning för verksamhetsåret 2020. Folkhälsomyndigheten genomför årligen 

den här undersökningen för att följa upp den nationella ANDT-politikens implementering regionalt och lokalt. För 

verksamhetsåret 2020 gör vi också en uppföljning av hur ANDT-arbetet i kommunen påverkats av den pågående 

pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder. 

 

Länsrapportens undersökning är en totalundersökning vilket innebär att vi riktar oss till samtliga länsstyrelser och 

kommuner i landet. Det föreligger ingen skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter, deltagandet i 

undersökningen är frivilligt.  

 

Genom de uppgifter som länsstyrelser och kommuner, samt stadsdelarna i Stockholm och Göteborg lämnar i 

undersökningen kan vi följa upp arbetet med tillsyn på alkohol- och tobaksområdet samt övrigt ANDT-

förebyggande arbete på regional och lokal nivå. Svaren är av stor betydelse eftersom 

 resultaten utgör underlag till regeringen inför prioriteringar och beslut på ANDT-området 

 uppgifterna om det regionala och lokala arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och 

liknande produkter är viktiga utifrån myndighetens tillsynsvägledande ansvar 

 flera av frågorna inom tillsynsområdet följer upp förändringarna i lagstiftningarna 

 länsstyrelserna kan använda resultaten i arbetet på området 

 kommunerna kan använda resultaten som underlag för att följa upp, utvärdera och planera arbetet i den 

egna kommunen 

 uppgifterna används som indikatorer för att följa det regionala och lokala arbetet enligt den nationella 

strategin för ANDT-politiken. 

 

Tidigare års resultat 

Ett stort antal indikatorer som bygger på data från Länsrapportens undersökning finns tillgängliga i myndighetens 

samlade uppföljningssystem för ANDT-politiken, i databasen Indikatorlabbet. Både länsstyrelser och kommuner 

kan ha nytta av de data som systemet kan leverera för att kartlägga, planera och följa upp sin verksamhet. 

 

Instruktioner för att svara på enkäten 

Du tar dig enkelt fram och tillbaka i enkäten genom att klicka på ”Nästa” och "Föregående". Du kan svara på delar 

av enkäten och när som helst stänga den för att vid ett senare tillfälle öppna enkäten igen och fortsätta besvara 

frågorna. Detta kan du till exempel göra om du behöver kontakta någon person för att få svar på några frågor eller 

om du vill överlåta åt någon annan att besvara vissa av frågorna. Om du behöver ändra ett svar skriver du bara över 

det du tidigare angett. Du kan gå in och ändra och komplettera svaren fram till och med sista svarsdag. 

När du är klar har du möjlighet att skriva ut eller spara en svarsöversikt. Du kan använda länken till din kommuns 

enkät så länge undersökningen är pågående och du kan skriva ut eller spara svarsöversikter så många gånger du 

behöver. En funktion för att komma till svarsöversikten finns också på första frågan i enkäten, detta för att du ska 

slippa klicka dig igenom hela enkäten igen för att få en översikt. 

I samband med utskicket av länk till denna webbenkät skickar länsstyrelsen också enkäten i PDF-format. Den är 

tänkt som stöd i planeringen inför att du ska besvara frågorna. Men frågorna ska besvaras i den webbaserade 

enkäten. 

Sista dagen att svara på enkäten är fredagen den 5 februari, 2021. 

 

Vi vill på förhand rikta ett stort tack till dig för att du besvarar denna enkät. 

Ulrika Owen, projektledare för Länsrapportens undersökning  

Folkhälsomyndigheten  

 
Samråd har skett mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKL) och Folkhälsomyndigheten enligt förordning (1982:668), om 

statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner angående enkäter om Tillståndsprövning och 

tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) och enkäter om det övriga ANDT-

förebyggande arbetet. 

 

http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/


 

1. Namn på storstadskommunen 

Storstadskommunens 
namn: 

 

Kontaktpersonens 
namn: 

 

 

 

2.  Fanns det en eller flera personer utsedda att arbeta med övergripande samordning och 
planering av det ANDT-förebyggande arbetet i storstadskommunen (på hel- eller deltid) under 
någon period under 2020? 

Här avses inte avgränsade projekt eller insatser utan ett ansvar för samordning och planering av arbetet 
på ANDT-området inom den kommunala förvaltningen. Det kan innebära ett ansvar för samordning och 
planering av arbetet där flera andra områden också är berörda, t.ex. andra folkhälsofrågor och 
brottsförebyggande arbete och där ANDT-frågorna är ett delområde. I storstadskommunen kan 
samordningsfunktionen också innebära ett ansvar mot stadsdelarna med avseende på att stötta det 
ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelarna.  Markera det svarsalternativ som var aktuellt för 
storstadskommunen för de olika områdena under 2020: 

 Ja Nej Vet inte 

Alkohol    

Narkotika    

Dopning    

Tobak    

Kommentar: 

 

 

 
 

 

2.1 Inom vilken nämnd, eller motsvarande, var denna funktion eller tjänst placerad 2020? 

Kommunstyrelsen  

Socialnämnd eller 
motsvarande  

Barn- och 
utbildningsnämnd eller 
motsvarande 

 

Kultur- och 
fritidsnämnd eller 
motsvarande 

 

Annan, uppge vilken: 
 

 

 

 

 



 

2.2 Beskriv den samordnande funktionens huvudsakliga ansvar och arbetsuppgifter. 

 

 

 
 

 

3. Hur många årsarbetskrafter använde storstadskommunen för samordningsfunktionen kring 
ANDT under 2020? 

Uppge antalet årsarbetskrafter med ett decimaltal (maximalt 3 decimaler). En heltidstjänst under ett år 
motsvarar 1,0 årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar 0,5. 

 

Kommentar: 

 

 

 
 

 

Vid Folkhälsomyndigheten bedriver vi projektet ”Konsekvenser av covid-19-pandemin på 
folkhälsoarbetet”. Syftet är att belysa om folkhälsorelevanta insatser har behövt nedprioriteras, utökas 
eller på annat sätt förändras på grund av den pågående pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder.   
För att få svar på hur covid-19-pandemin har påverkat folkhälsoarbetet på ANDT-området på lokal och 
regional nivå vänder vi oss till stadsdelar, kommuner och länsstyrelser. Vi hoppas att du vill hjälpa oss 
genom att svara på nedanstående tre frågor. Frågorna ska besvaras med utgångspunkt i 
storstadskommunens insatser inom ANDT-området. Här avser vi INTE att storstadskommunen ska 
summera hur arbetet inom respektive stadsdel har påverkats; en motsvarande fråga om den pågående 
pandemins påverkan på arbetet ställs i stadsdelsenkäten.  

4. Var det några av storstadskommunens insatser på ANDT-området under 2020 som minskade 
till följd av covid-19-pandemin?  

Ja  

Nej  

Kan inte 
bedöma  

Vet inte  
 

 



 

4.1 Uppge några exempel på insatser där minskning skedde under 2020 som en konsekvens av 
pandemin eller smittskyddsåtgärderna. Beskriv också gärna kort på vilket sätt denna minskning 
skedde. 

 

 

 
 

 

5. Var det några av storstadskommunens insatser på ANDT-området under 2020 som ökade till 
följd av covid-19-pandemin? 

Ja  

Nej  

Kan inte 
bedöma  

Vet inte  
 

 

5.1 Uppge några exempel på insatser eller verksamheter som ökade som en konsekvens av 
pandemin eller smittskyddsåtgärderna. Beskriv också gärna kort på vilket sätt denna ökning 
skedde. 

 

 

 
 

 

6. Var det några av storstadskommunens insatser på ANDT-området under 2020 som 
förändrades till följd av covid-19-pandemin? 

Ja  

Nej  

Kan inte 
bedöma  

Vet inte  
 

 



 

6.1 Uppge några exempel på insatser eller verksamheter som förändrades som en konsekvens av 
pandemin eller smittskyddsåtgärderna. Beskriv också gärna kort på vilket sätt denna förändring 
skedde. 

 

 

 
 

 

7. Fanns det under 2020 ett nätverk för stadsdelarnas ANDT-samordnare (eller motsvarande) som 
storstadskommunen organiserade? 

Med nätverk avses ett forum för kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte eller liknande. 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

7.1 Hur många av stadsdelarna i kommunen deltog under 2020 i detta nätverk? 

Här efterfrågar vi antalet stadsdelar som ingår i nätverket, inte endast de stadsdelar som deltog i 
arrangerade nätverksträffar. En stadsdel kan ingå i nätverket på andra sätt, t ex via gemensamma 
samverkansytor eller epostgrupper.Uppge antal: 

 
 

 

7.2 Hur många nätverksträffar arrangerade storstadskommunen för detta nätverk under 2020? 

Här avses såväl fysiska som digitala nätverksträffar.Ange antal träffar: 

 
 

 



 

7.3 Vilka områden har dessa nätverksträffar berört: 

Välj ett eller flera alternativ. 

Nationella ANDT-strategin 2016-
2020  

Kommunala ANDT-politiska 
dokument och kommunal 
förankring 

 

Uppföljning och utvärdering  

Hälsofrämjande skola  

Föräldrastöd  

Brottsförebyggande arbete  

Sociala insatsgrupper  

Samverkan tillsyn och ANDT-
förebyggande insatser  

Samverkan med näringslivet  

Samverkan med idéburna 
organisationer  

ANDT–förebyggande arbete inom 
studenthälsan 
(universitet/högskola) 

 

Presentation av forskningsresultat  

Metoder i förebyggande arbete  

Annat: 
 

 

 

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

8. Deltog din storstadskommun under 2020 i nätverk för kommunala ANDT-samordnare (och 
motsvarande) som länsstyrelsen organiserar? 

Ja, i stor 
utsträckning  

Ja, i viss 
utsträckning  

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

8.1 Gav detta nätverk ett stöd i storstadskommunens arbete med ANDT-frågor under 2020?  

Ja, i stor 
utsträckning  

Ja, i viss 
utsträckning  

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

9. Inom vilket eller vilka områden behöver din storstadskommun mer stöd i arbetet? 

Flera alternativ är möjliga. 

Andra nätverk  

Kunskapsstöd  

Resurser  

Annat, uppge 
vad:  

 

 

Det behövs 
inget stöd  
 

 



 

10. Har storstadskommunen under 2020 gjort en kartläggning av ANDT-bruk och 
skadeverkningar? 

Med kartläggning avses här att storstadskommunen på ett systematiskt sätt har skapat sig en bild i 
någon utsträckning över användningen av ANDT och medicinska och sociala skador av ANDT. 

Ja  

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

10.1 Har storstadskommunen genomfört en undersökning bland skolelever om deras ANDT-
användning? 

Ja  

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

11. Hade storstadskommunen 2020 ett eller flera politiska program som inkluderade det ANDT-
förebyggande arbetet? 

Med politiskt program avses övergripande dokument där kommunens arbete med förebyggande insatser 
på ANDT-området beskrivs. Insatserna kan omfatta hela eller delar av ANDT-området.  

Ja  

Nej  

Nej, men det bedrevs ett arbete under 2020 

för att ta fram ett sådant politiskt program  
 

 



 

11.1. Vilka av följande områden inkluderades av programmet/programmen under 2020? 

Alkohol  

Tobak  

Narkotika  

Dopning  
 

 

11.1.1 Vilket år antogs den senaste versionen av de styrdokument som inkluderade det ANDT-
förebyggande arbete vilket storstadskommunen arbetade utifrån 2020? 

 
 

 

11.2 Ingår någon eller några av följande alternativ i detta eller dessa styrdokument: 

 Ja Nej Vet inte 

Mätbara mål    

Genomförandeplan med 
ansvariga aktörer    

Medel avsatta för 
genomförande av olika 
aktiviteter i planen 

   

Plan för uppföljning    

Plan för utvärdering    

 

 

Annat, uppge vad:                      

  

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

I den nationella ANDT-strategin framhålls att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra 
ANDT-arbetet för att uppnå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. 

12. Har storstadskommunen ett jämlikhetsperspektiv på det ANDT-förebyggande arbetet? 

Här avses att storstadskommunen i det ANDT-förebyggande arbetet beaktar skillnader mellan grupper i 
befolkningen baserat på utbildning, yrke/arbete, inkomst, födelseland, sexuell läggning, boendeort osv. 

Ja  

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

12.1 Hur arbetade kommunen under 2020 inom ANDT-området för att främja jämlikhet? Lämna 
gärna exempel. 

Exempel i verksamheten kan vara att jämlikhetsaspekter har lyfts i utvärderingar eller att kommunen 
efter ett identifierat behov har översatt informationsmaterial till flera språk för att nå de som inte har 
svenska som modersmål. 

 

 

 
 

 

I den nationella ANDT-strategin framhålls att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra 
ANDT-arbetet för att uppnå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. 

13. Har kommunen ett jämställdhetsperspektiv på det ANDT-förebyggande arbetet? 

Här avses att kommunen i det ANDT-förebyggande arbetet beaktar skillnader utifrån kön. 

Ja  

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

13.1 Hur arbetade kommunen under 2020 inom ANDT-området för att främja jämställdhet? Lämna 
gärna exempel. 

Exempel i verksamheten kan vara könsuppdelad statistik eller att kommunen har anpassat aktiviteter 
efter kvinnors eller mäns olika behov på ett sätt som inte samtidigt förstärker stereotypa föreställningar 
om kön. 

 

 

 
 

 

14. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i storstadskommunen under 2020? 

 Ja Nej Vet inte 

Med 
kommunala 
medel 

   

Med anslag 
från 
länsstyrelsen 

   

Med anslag 
från regionen    

Med andra 
medel    

 

 

14.1 I hur stor utsträckning finansierades det ANDT-förbyggande arbetet under 2020 med 
kommunala medel? 

Helt  

Till stor del  

Till viss del  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

15. Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2020 integrerat i storstadskommunens ordinarie 
struktur med mål och budget? 

Ja  

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

16. Fanns det under 2020 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i 
storstadskommunen? 

En styrgrupp kan vara ett ANDT-råd, folkhälsoråd eller motsvarande, en grupp högre tjänstemän eller 
beslutsfattare som ska styra arbetet och besluta om en viss riktning. 

Ja  

Nej  

Nej, men det bedrevs ett arbete under 2020 
för att skapa en sådan styrgrupp  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

17. Fanns det under 2020 inom storstadskommunen ett samarbete i någon utsträckning mellan 
kommunala alkohol-/tobakshandläggare och ANDT-samordnare eller motsvarande? 

Med alkohol- och tobakshandläggare avser vi dem som arbetar med tillsyn över detaljhandel med folköl 
respektive tobaksvaror, samt tillståndsprövning och tillsyn över serveringar och tillsyn över rökfria 
miljöer. Med samarbete avses att anställda inom den kommunala förvaltningen arbetar tillsammans för 
gemensamma mål eller driver gemensamma projekt, i någon utsträckning. 

Ja  

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

18. Hade storstadskommunen under 2020 en lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande 
och det brottsförebyggande arbetet med en eller flera aktörer? 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 

18.1 Med vilka aktörer fanns det under 2020 en lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande 
och det brottsförebyggande arbetet? 

Markera det eller de alternativ som var aktuella för storstadskommunen under 2020. Notera att 
stadsdelarna i din kommun får motsvarande fråga kring samverkan i den egna stadsdelen och därför 
avses här den samverkan som är kommunövergripande.  

 Ja Nej Vet inte 

Skolförvaltning/utbildningsförvaltning 
eller motsvarande    

Socialtjänst    

Fritids-/Kulturförvaltning    

Andra storstadskommunala 
förvaltningar/nämnder, uppge vilka 
nedan: 

   

Andra storstadskommunala förvaltningar/nämnder: 

 

 

 
 



 

 

  

 Ja Nej Vet inte 

Skatteverket    

Åklagarmyndighet    

Tullverket    

Polismyndigheten    

Regionen    

Bostadsbolag/fastighetsägare    

Lokaltrafiken    

Övrigt näringsliv    

Idéburna organisationer 
(frivilligorganisationer)    

Andra lokala aktörer    

Kommentar: 

 

 

 
 

 

19. Hade storstadskommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete med andra 
myndigheter gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020? 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 



 

19.1 Med vilka myndigheter hade storstadskommunen ett regelbundet eller formaliserat 
samarbete gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020? 

Uppge för varje aktör det eller de områden som samarbetet omfattade. Markera det eller de alternativ 
som var aktuella för storstadskommunen under 2020. Notera att stadsdelarna i din kommun får 
motsvarande fråga kring samverkan i den egna stadsdelen och därför avses här den samverkan som är 
kommunövergripande. 

 Alkohol Narkotika Dopning Tobak Vet inte 

Polismyndigheten      

Hälso- och 
sjukvård/regionen      

Trafikverket      

Andra 
storstadskommuner      

Länsstyrelsen      

Högskola/Universitet      

Andra myndigheter      

 

 

Uppge vilka andra myndigheter: 

 

 

 

Kommentar: 

 

 

 
 

 

20. Hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete med aktörer inom näringslivet 
gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020?  

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 



 

20.1 Med vilka aktörer inom näringslivet hade storstadskommunen ett regelbundet eller 
formaliserat samarbete gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020? 

Observera att här avses inte näringslivsaktörer som enbart är sponsorer. Uppge för varje aktör det eller 
de områden som samarbetet omfattade. Markera det eller de alternativ som var aktuella för 
storstadskommunen under 2020. Notera att stadsdelarna i din kommun får motsvarande fråga kring 
samverkan i den egna stadsdelen och därför avses här den samverkan som är kommunövergripande. 

 Alkohol Narkotika Dopning Tobak Vet inte 

Enskilda restaurangägare (ej 
ordinarie tillsynsverksamhet)      

Enskilda livsmedelshandlare 
(ej ordinarie 
tillsynsverksamhet) 

     

Bostadsbolag/Fastighetsägare      

Fristående skolor/förskolor      

Nöjesarrangörer      

Gym-/Träningsanläggningar 
(privata eller 
storstadskommunalt ägda) 

     

Företagsföreningar      

Andra inom näringslivet      

 

 

Uppge vilka andra inom näringslivet: 

 

 

 

Kommentar: 

 

 

 
 

 

21. Hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete med idéburna organisationer 
eller frivilligorganisationer gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020?  

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 



 

21.1. Med vilka idéburna organisationer eller frivilligorganisationer hade storstadskommunen ett 
regelbundet eller formaliserat samarbete gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2020? 

Uppge det eller de områden som samarbetet omfattade. Markera det eller de alternativ som var aktuella 
för storstadskommunen under 2020. Notera att stadsdelarna i din kommun får motsvarande fråga kring 
samverkan i den egna stadsdelen och därför avses här den samverkan som är kommunövergripande. 

 Alkohol Narkotika Dopning Tobak Vet inte 

Idrotten/Idrottsföreningar      

Nykterhetsrörelsen      

Kulturföreningar      

Trossamfund      

Studieförbund      

Andra inom idéburna 
organisationer 
(frivilligorganisationer) 

     

 

 

Uppge vilka andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer): 

 

 

 

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

22. Hade storstadskommunen 2020 en eller flera av följande kommunövergripande policyer på 
ANDT-området? 

Med policy menas här ett antaget dokument som rör hur man hanterar ANDT-relaterade frågor i 
storstadskommunen. Varje uppräknad policy kan antingen ingå i ett politiskt program som omfattar 
ANDT-förebyggande arbete eller vara ett separat dokument. Markera det eller de alternativ som var 
aktuella för storstadskommunen under 2020. Notera att stadsdelarna i din kommun får motsvarande 
fråga kring policyer i den egna stadsdelen och därför avses här de policyer som är 
kommunövergripande. 

 Ja Nej Vet inte 

Kommunen som arbetsgivare har 
en alkohol- och/eller drogpolicy 
(ANDT-policy) 

   

Kommunen som arbetsgivare har 
en policy som rör rökfri arbetstid    

Kommunen som arbetsgivare har 
en policy som rör alkoholfri 
arbetstid 

   

Kommunen som arbetsgivare har 
en policy som rör tobaksfri 
arbetstid 

   

Kommunen har lokala 
ordningsstadgar eller föreskrifter 
om alkoholförtäring på offentlig 
plats 

   

Kommunen har tagit politiska 
beslut som reglerar rökfria miljöer 
utomhus utöver de miljöer som 
regleras i lag. 

   

Idrottsföreningar i kommunen 
måste ha en alkohol- och/eller 
drogpolicy för att få 
föreningsbidrag (ANDT-policy) 

   

Övriga föreningar i kommunen 
måste ha en alkohol- och/eller 
drogpolicy för att få 
föreningsbidrag (ANDT-policy) 

   

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

23. Hade storstadskommunen under 2020 en kommunövergripande policy i den kommunala 
grundskolan som inkluderade förebyggande arbete inom ett eller flera av nedanstående 
områden? 

 Ja Nej Vet inte 

Alkohol    

Narkotika    

Dopning    

Tobak    

Kommentar: 

 

 

 
 

 

24. Hade storstadskommunen under 2020 en kommunövergripande policy i den kommunala 
gymnasieskolan som inkluderade förebyggande arbete inom ett eller flera av nedanstående 
områden? 

 Ja Nej Vet inte 

Alkohol    

Narkotika    

Dopning    

Tobak    

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

25. Använde storstadskommunen Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar i 
sitt arbete under 2020? 

Ja  

Känner till 
kunskapsstödet men 
har inte använt det 

 

Känner inte till 
kunskapsstödet  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

26. Vilka insatser och åtgärder har storstadskommunen arbetat med under 2020 för att förebygga 
problem och skador av ANDT? 

Här finns utrymme att beskriva huvuddragen i det arbete som utförts under 2020 och som 
storstadskommunen vill lyfta. 

 

 

 
 

 

27. Genomförde storstadskommunen någon informationsinsats under 2020 i syfte att öka 
kunskapen om rökfria miljöer hos allmänheten?  

Kontakt kan behöva tas med handläggare som arbetar med tobaks- eller miljötillsyn eller annan på 
kommunen då insatsen kanske gjorts av person med annan funktion på kommunen. 

Ja  

Nej  

Vet inte  
 

 



 

28. Genomfördes en uppföljning av det ANDT-förebyggande arbetet i storstadskommunen under 
2020? 

Med uppföljning avser vi här om storstadskommunen följt upp genomförandet av insatser inom ANDT-
området. Uppföljningen innebär att kommunen ser över och dokumenterar, på ett mer systematiskt sätt, 
vad som genomförts, när och hur, samt vilka som nåtts av insatserna. Om kommunen satt mål för 
arbetet som går att mäta ligger det i uppföljningen att se om kommunen uppnådde målen.  

Ja, storstadskommunens hela 
ANDT-förebyggande arbete följdes 
upp 

 

Ja, delar av storstadskommunens 
ANDT-förebyggande arbete följdes 
upp 

 

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 

29. Genomfördes en utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet i storstadskommunen under 
2020? 

Med utvärdering avser vi här om storstadskommunen utvärderat effekterna av de insatser man 
genomfört. 

Ja, storstadskommunens hela 
ANDT-förebyggande arbete 
utvärderades 

 

Ja, delar av storstadskommunens 
ANDT-förebyggande arbete 
utvärderades 

 

Nej  

Vet inte  

Kommentar: 

 

 

 
 

 



 

30. Har du synpunkter på denna enkät? 

Här finns utrymme att lämna synpunkter på frågorna i denna enkät. 

 

 

 
 

 

Tack för din medverkan!   
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§ 170 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

Stöd till Borås näringsliv 2021 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 113, sid B 3570) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2021.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2021. 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
01-01 till 2021-03-31.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 467 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2021.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2021. 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
01-01 till 2021-03-31.      

Sammanfattning av ärendet 

Den andra vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 
kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 
stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020. 

Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska nämnden kommer att påverkas 
av minskade intäkter från avgifter. Kommunstyrelsen kommer vid beredning av 
årsredovisning för 2021 föreslå att de nämnder som påverkats negativt 
ekonomiskt slipper ta med dessa underskott. Det är rimligt att fullmäktige tar  

 

hänsyn till detta vid bokslut för 2021 och överväger att nämnderna kan slippa ta 
med sig eventuellt underskott till kommande år avseende uteblivna avgifter.        
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Propositionsordning 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.. 

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Stöd till Borås näringsliv 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 

Borås Stad för år 2021.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 

Stad för uteservering och torghandel för år 2021. 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 

2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 

oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-

01-01 till 2021-03-31. 

            

Ärendet i sin helhet 

 Den andra vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 

kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 

stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020. 

Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska nämnden kommer att påverkas 

av minskade intäkter från avgifter. Kommunstyrelsen kommer vid beredning av 

årsredovisning för 2021 föreslå att de nämnder som påverkats negativt 

ekonomiskt slipper ta med dessa underskott. Det är rimligt att fullmäktige tar 

hänsyn till detta vid bokslut för 2021 och överväger att nämnderna kan slippa ta 

med sig eventuellt underskott till kommande år avseende uteblivna avgifter.            

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 



Borås Stad 
  Sida 
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§ 188 Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0 

Miljörapport 2020 T2 Borås Stad 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 131, sid B 3763)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Rapporten används som underlag för kommande miljömål. 
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig  Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), 
Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-Clara Stenström (M), 
Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Nils-
Åke Björklund (M), Valéria Kant (KD) och Jolly Bou Rahal (M) till förmån för 
reservationen i Kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 469 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Rapporten används som underlag för kommande miljömål. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  
Miljörapporten läggs till handlingarna med följande ändringar/tillägg: 
- Mål 1b grönmarkeras, eftersom Grön flagg endast är ett exempel på hur man 
på enhetsnivå kan arbeta med frågan. 
- Cykel och/eller elcykel bör enbart användas som transportmedel inom 
hemtjänsten så länge som detta transportval inte försvårar för verksamheten att 
nå övriga sina övriga mål. 
Rapporten används, med ovan givna tillägg, som underlag för kommande 
miljömål.   
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Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av rapportering för 
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Inledning 

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande 
i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. 

Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom flera områden. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa miljömål är mer 
övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. 
Standardisering av inköp av vissa varor till staden har saknats tidigare år och är nu på plats. Ett 
gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi har tagits fram och börjat användas. 
Bisfenol A är i de flesta produkter helt utfasade eller förekommer i endast godkända doser. Andel av 
stadens kök som har kravcertifiering enligt nivå 2 är som 2019 fortfarande på noll och det beror 
troligen på fortsatta osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som angetts i 
2019 år uppföljning. Alla nämnder är 2020 miljöcertifierade. 

  

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas: 
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 
 
Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt 
Servicenämnden. 
 
Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås 
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME) 
 
Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001. 
 
 
 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden.   
 
Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB 
 
Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett 
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB.  

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

84,6 83,6 86 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor  och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 
 
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg.  
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1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0  

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2. 
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som 
angetts i 2019 år uppföljning.  

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 
Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej. Våra entreprenörer har det. Borås 
parkerings AB: Ja. Vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 
Inkubator: Nej. Vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid 
köksrenovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med 
badrumsrenovering. Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering 
av hela rummet. Byta bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara 
delar som möjliggör hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristads bostäder: 
Nej. Borås elnät: Nej. Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, 
dessa töms av Borås Energi- & Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än 
kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås Stads anvisningar. 
 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt 
bilar. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Arbete pågår. 
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2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i 
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering 
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. 
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte 
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 
14001.  

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock 
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, 
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss 
i dagarna. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi 
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi 
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska 
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda 
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala 
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt 
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för 
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt 
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån 
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och 
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och 
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa 
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de 
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021.  Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra 
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk 
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås 
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen). 
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra 
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört 
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade 
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika 
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns 
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder 
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder:  Förbrända liter bensin och 
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket 
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås 
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med 
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads 
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan. 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och 
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, 
rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större 
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler 
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats 
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på 
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfalt av arter och området planeras bli 
naturreservat. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Tekniska nämnden: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade 
(FSC och PEFC). Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019  och 
de har antagits av Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete 
med Tekniska förvaltningen.  Miljö- och konsumentnämnden: I naturvårdsprojektet om större 
vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar samt restaurera befintliga dammar och 
närmiljöer. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-12-10 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 171 Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0 

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads 
nämnder  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 114, sid B 3571) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Anta reviderade riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.    

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 458 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.      
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) till förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår  
Kommunfullmäktige besluta: Anta reviderade riktlinjer för beredningsprocess - 
Borås Stads nämnder. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med 
Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan 
organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden. 
Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och Konsument-
nämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden som berör 
myndighetsutövning.  

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder 

 

Yrkanden 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservation i Kommunstyrelsen. 
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Sammanträdesdatum 

2020-12-10 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Stefan Lindborg (V), Ulf Olsson (S) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 
 

 

 



 Strategi

Program

Plan

Policy

• Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Riktlinjer för 

beredningsprocess  
– Borås Stads nämnder
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2020-12-10
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
Gäller alla nämnder
Dnr: 2020-00789
Gäller till och med: 2024

Borås Stads  
styrdokument

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Riktlinjer för beredningsprocess  
– Borås Stads nämnder
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen som 
undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med olika 
programområden för Kommunalråden. Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Miljö- och Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 
som berör myndighetsutövning.  

Ärendet kommer in 
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post, antingen 
direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald. Ärenden kan 
också initieras inom nämnden/förvaltningen.

Registrering/diarieföring 
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som ärendet 
inkommer. 

Ärendefördelning 
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen 
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara klar 
för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd.

Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget 
med nämndens ordförande. 

Handläggarens beredning 
Ärendet handläggs och beslutsunderlag tas fram till presidiet. Handläggare meddelar 
nämndsekreteraren när beslutsunderlaget är klart. 

Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker: 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till 

Underlag för beslut

Underlaget för beslut ska innehålla alla delar som krävs för att beslut ska kunna fattas. Beslutets 
innebörd ska tydligt framgå och i den mån det är möjligt ska även beslutets konsekvenser 
för berörda framgå. Redovisning av tidigare fattade beslut som påverkas av det nya förslaget 
ska tydligt redovisas samt att bilagor tillhörandet ärendet som kan ge ytterligare information 
ska bifogas. 

1 Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information
2 Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron



4 Borås Stad  |   Riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder

Sekreteraren förbereder kallelsen 
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka 
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen 
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen. 

Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan. 

Ärendeberedning med presidiet 
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara, eventuellt 
kan andra berörda tjänstepersoner deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar till att gå 
igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde. 

Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena 
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp för 
ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går vidare till 
nämnd. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4. 

Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan.

Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas  
till nämnden 
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse med 
föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje ledamot 
och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar. 

Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren 
för protokoll. 

Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat, 
tjänstepersoner vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde6. 

Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas 
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess7. 

3 Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda
4 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
5 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
6 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13
7 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11
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Protokoll och justering 
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8. 

Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 

Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll arkiveras 
årsvis.

Grafisk bild av tider

8 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads 

nämnder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.    

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 

förmån för sitt yrkande, se bilaga.           

Ärendet i sin helhet 

Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med 

Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan 

organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden. 

Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och 

Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 

som berör myndighetsutövning.     

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder. 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör
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§ 202 

Verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbetet i 

Borås stad 2021 

Diarienummer HSNS 2020-00105 

Beslut 

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Borås stads 

verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete 2021. 

2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att finansieringen sker inom 

ramen för nämndens folkhälsobudget.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Borås stad ska enligt samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete årligen ta 

fram en verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet med budget, mål och 

planerade insatser. Avdelning folkhälsa bedömer att verksamhetsplanen stämmer 

överens med intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår nämnden att godkänna 

verksamhetsplanen. 

Verksamhetsplanen för 2021utgår från lokala och regionala styrande dokument 

och program och utgör, tillsammans med dialoger mellan staden och HSNS, 

grunden för prioriteringar och insatser inom samverkansavtalet. Nytt för i år är 

Hälsoläget, ett avsnitt där staden övergripande beskriver vilka utmaningar de har 

inom folkhälsoområdet. Även hälsoläget, där Borås stad utgår från sitt 

välfärdsbokslut, är en del i arbetet med att prioritera grupper, områden och 

insatser.  

• Prioriterade grupper är barn och unga samt äldre. För bägge åldersgrupperna 

kommer pandemins konsekvenser att beaktas och kompenserande insatser 

kommer genomföras utifrån tillgänglig kunskap.   

• Prioriterade områden är de geografiskt avgränsade områden som är mest 

utsatta ur ett socioekonomiskt perspektiv och där invånarna har sämst 

förutsättningar att uppnå en jämlik hälsa. I Borås avser det Hässleholmen, 

Hulta, Norrby och Sjöbo. Även Göta stadsdel har identifierats som ett område 

där det behöver satsas extra utifrån invånarnas behov och avsaknaden av 

kommunal service samt bristen på aktiviteter för barn och unga. 

 

Verksamhetsplanens insatsområden är de områden där samfinansiering sker mellan 

staden och HSN. Områdena inom verksamhetsplanen är Metodutveckling, Psykisk 
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hälsa, Drog- och brottsförebyggande, Lokalt folkhälsoarbete, skadeförebyggande 

arbete samt äldres hälsa. Utöver det har Borås stad ett flertal folkhälsoinsatser men, 

som enligt överenskommelse, inte finns med i verksamhetsplanen.  

Exempel på insatser inom verksamhetsplanen är välfärdsbokslut, föräldraskapsstöd, 

insatser för att personal tidigt ska upptäcka tecken på psykisk ohälsa, ANDT-arbete 

(alkohol, narkotika, droger och tobak), lokala insatser för ökad tillit och förtroende, 

medskapande processer med invånare, skadeförebyggande insatser som säker cykling 

för barn och unga samt simskolor för kvinnor, enkätundersökning om äldres hälsa 

och utställningen ”Årsrika”.  

Borås stad motfinansierar till stor viss del verksamhetsmedlen via tjänster.  

Borås stad har i budgeten även lagt in de medel som de ansöker om att flytta på 

grund av Covid-19. Dessa hanteras i en separat ansökan inom diarienummer HSNS 

2020-00059. Om ansökan inte beviljas kommer budgeten att justeras.  

 

Organisering och placering av folkhälsoarbete och tjänst 

I Borås Stad är folkhälsoarbetet delegerat till Fritids- och folkhälsonämnden. Nämnden 
ansvarar för att driva folkhälsoarbetet i staden och har i uppdrag att stödja andra förvaltningar 

och organisationer i folkhälsoarbetet. Nämnden ansvarar även för stadens samverkansuppdrag 

avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser.  

Folkhälsoarbetet placerat på fritids- och folkhälsoförvaltningens kvalitet- och 

utvecklingsenhet. Syftet är att ha en central placering och därmed goda förutsättningar för 

ett tvärsektoriellt arbete, inom förvaltningen och i staden tillsammans med andra 

förvaltningar och/eller andra samarbetspartners. Folkhälsofrågor hanteras i ansvarig nämnd 

och lyfts därifrån vidare till Kommunstyrelsen. Verksamhetschefen för folkhälsofrågor 

deltar i flera olika strategiska forum och arbeten. Stadens folkhälsostrateger och 

utvecklingsledare deltar på olika sätt i folkhälsoarbetet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-26 

Skickas till 

• Borås Stad, boras.stad@boras.se. 

• Borås Stad, folkhälsostrateg Åsa Skytt, asa.akytt@boras.se, för kännedom. 

 



 

 

 BORÅS STAD    PROTOKOLL 

    Sammanträdesdag 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens samverkansgrupp 2020-11-30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tid och plats 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

 

 
 

Omfattning 

 

§ 1 - 10 

 

Kl. 13:00- 14:30 

 

Beslutande 

 

Tommy Jingfors via länk Arbetsgivare   

Ann Kullander            Arbetsgivare 
Mona Carlbom  via länk Arbetsgivare 

Marie-Louise Bengtsson  Arbetsgivare 

Kristina Nyberg Smahel   Vision 

Simon Erlandsson  via länk Kommunal   

 

Ej beslutande  

 

Stina Andersson via länk Arbetsgivare 

Cecilia Strömberg (§ 4) via länk Arbetsgivare 

 

 

 

 

 

Tommy Jingfors   Ann Kullander  

Ordförande   Sekreterare 

     

 

 

 

 

Kristina Nyberg Smahel  Simon Erlandsson    

Vision   Kommunal    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 1 Godkännande av dagordningen 

  

Dagordningen godkändes. 

  

 

 
§ 2 Föregående mötesprotokoll, samt återrapportering 

 

Genomgång och inget att återrapportera. 

 

  

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 
§ 3 Skyddskommitté 

  

 Arbetsmiljö § 3.1 a), b), c), d)  

 Personal- och organisationsfrågor § 3.2 a), b), c), d) 

 

1. a) Skyddsronder 

 Ingen skyddsrond är genomförd sedan förra FSG. 

     

1. b) Arbetsskador och tillbud  

 Det finns en anmälan om ett allvarligt tillbud, ett tillbud och en arbetsskadeanmälan.  

  
1. c) Förebyggande friskvård, hälsa och trivselgrupp 

Det saknas fortfarande inskickade blanketter för arbetsplatsernas hälsoinspiratörer, 

det är viktigt att de kommer in till HR så fort som möjligt.  

 

 

 1.d) Skyddsombud  

Ingen anmälan om nya skyddsombud. 

 

 

  Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att diskutera frågan på kommande ledningsgruppsmöte 
 

 

 

 Personal- och organisationsfrågor 
 

 2. a) Information: 

 

- Teknisk drift  

Från och med 2021-01-01 flyttar badens tekniska drift tillbaka till vår förvaltning 

efter att ha varit organiserade under Servicekontoret under 2020. Inför att 

personalen flyttades över till Servicekontoret skrevs ett avtal med ett antal 
förutsättningar som skulle uppfyllas för att verksamheten skulle vara kvar hos 

Servicekontoret. Då förutsättningarna inte uppfyllts fattade vår förvaltning beslut 

om att ta tillbaka den tekniska driften i egen regi igen. Tidigare var gruppen en 

enhet med enhetschef och egna APT, men från och med 2021 kommer personalen 

ingå i APT på den arbetsplats där de arbetar och den tidigare enhetschefen kommer 

endast att ha ett samordningsansvar. Enhetscheferna för respektive bad kommer 

även att vara chef för driftsteknikerna. Tidigare enhetschefen kommer att ha 

badchefen som sin närmsta chef. 

 



- Information om utbildning i löneöversynsprocessen. 

Staden har tagit fram en utbildning som HR på respektive förvaltning ska hålla för 

cheferna. Utbildningen består av 7st moduler och kommer att genomföras i början 

av februari 2021. Fackliga representanter kommer också att bjudas in att delta vid 

utbildningen. 

 

- Chefers förutsättningar inklusive fortsatt samverkan. 

Arbetsgivaren vill belysas att skyddsombuden även har en roll gentemot cheferna. 
Utifrån resultaten av genomförda arbetsmiljööversyner vittnar HR om att chefer har 

en ansträngd situation som behöver belysas och arbetas vidare med. 

 

- Information gällande rekrytering inom Öppen ungdomsverksamhet. 

Rekrytering pågår till tre fritidsledartjänster, vilket är styrt av hur mycket skolfritid 

som grundskoleförvaltningen kommer att köpa av oss. 

 

- En medarbetare från enheten för verksamhetsutveckling flyttar sin organisatoriska 

tillhörighet till Kvalitet- och utvecklingsenheten inom förvaltningen. 

 

- Ny rutin för tillfälligt distansarbete 
Det finns inga synpunkter som behöver vidtas. Vision påtalar vikten av att rutinen 

lyfts. Det är viktigt att man försöker att hålla en normal arbetsdag i så stor 

utsträckning som möjligt när man distansarbetar och att man måste vara 

uppmärksam på symptom som kan uppstå. 

   

- Det är nu återigen möjligt att använda första dagsintyg. I särskilda fall kan det vara 

aktuellt att göra avsteg från detta eller att istället erbjuda ett hälsosamtal via 

företagshälsovården. Vid dessa fall krävs en dialog med HR.  

 

 

 
  2. b) Beslut om 

     

- Att anta ny rutin för tillfälligt distansarbete. 

 

 

 

  2. c) Vid FSG följer vi upp utfallet av de verksamhetsmått som staden har. 

  Utfallet för perioden 2019-11-01--2020-10-31 finns redovisat nedan. 

  

  

 Verksamhetsmått  Målvärde 2020 Utfall 

 Arbetad tid för timavlönade 13 årsarb. 12,5 årsarb.  

 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,8 %  9,6 %   

 Hälsa 1 år utan sjukfrånvaro   27,2 %          

 Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen   184 personer   

Antalet visstidsanställda  16 personer   

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning   

inkl. sjukersättning  93,4%    

Andel som utnyttjat friskvårdsbidraget under 2019 45 %    

 

 

 Samverkansgruppen beslutar:   

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 
 

 



§ 4 Ekonomi 

   

a.) Information om budget 2021 

Budget 2021 lyfts på nämnden den 9 december. Det finns ett Fullmäktigebeslut 

som inte skiljer sig från det tidigare förslaget.  

En positiv förändring är att badenheten får ett tillskott på 300 000 kr från KAL-

gruppen. Det är kopplat till den utbildningssatsning som gjordes med ”Service i 

världsklass”.  
 

Förvaltningen begärde kompensation för uteblivna intäkter och vi kommer att 

arbeta med anpassningskrav under 2021.  

Mötesplatserna ska spara 900 000 kr och ramen för badresor justeras också. 

Alla verksamheter har fått en uppräkning för kostnader inom lön, material och 

tjänster.  

Administrationen har ett sparbeting på 0,5 tjänst.  

Anläggningsenheten har ett antal effektiviseringskrav och sparbetinget är  

900 000 kr, men de har fått kompensation för ett antal hyror.  

Badenheten har ett sparbeting på 700 000 kr och Borås Simarena kommer därför 

att stänga på söndagar från januari 2021. 
Under 2021 kommer effekterna av stängningen av Öppen ungdomsverksamhet på 

Trandö visa sig fullt ut.  

Tågets lokaler på Brämhultsvägen är uppsagda och hyreskostnaden försvinner från 

augusti 2021. Planeringen pågår för att Tåget ska flytta in i Brygghusets lokaler. 

Den totala besparingen inom Öppen Ungdomsverksamhet är 1,8 miljoner. 

 

Träffpunkt Simonsland har sagt upp städavtalet som de tidigare köpt från 

Grundskoleförvaltningen vilket innebär en besparing på 500 000 kr. 

 

Sammantaget kan sägas att förvaltningen fullföljt de krav på anpassningar av 

lokaler som fanns med i år. Vi har justerat taxor där det tidigare varit lite 
snedvridet.  

Ur ett personalperspektiv så kommer inte budget 2021 påverka antalet tillsvidare-

anställda inom förvaltningen. 

Vision lyfter behovet av att göra riskbedömningar av verksamheterna även om inte 

personalens anställningar är hotad och att bedömningar bör göras utifrån att 

verksamheterna får mindre pengar att bedriva verksamhet av. 

Vision och Kommunal önskar lägga till en formulering kring de fackliga 

perspektivet av budget 2021, vilket arbetsgivaren ställer sig positiv till. 

 

 

 

b.) Budgetuppföljning 
Vid senaste nämndsmötet var revisionen på besök. Nämnden har ett uppdrag att 

skapa en budget i balans. Vi har mycket underskott i årets budget på grund av 

Covid 19 och vi har sökt kompensation för underskotten. Revisionen var nöjda 

med de åtgärder som förvaltningen och nämnden vidtagit.  

 

 

c.) Bokslut 

Ett mail med tidsplan för när fakturor ska vara attesterade och betalda för att 

hamna på 2020-års budet har skickat ut. Det är viktigt att denna tidsplan hålls. Mer 

information finns på vår sida på Intranätet. 

 
 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 

 

 



§ 5  Verksamhets-/organisationsfrågor 

 

- Organisationsförändringen med att tydliggöra ansvar och roller inom Förenings- 

och anläggningsenheten är på gång. Förändringen kommer att lyftas på FSG i 

januari. 

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 
 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 

§ 6 Återkoppling av tidigare ärenden 

  

- Skolfritid – Stående punkt 

Det finns ingen ny information sedan förra mötet som har nått 

verksamhetschefen.  

Mari-Louise har fått vetskap om att Engelbrektskolan köper skolfritid av kyrkan 

som bedriver öppen ungdomsverksamhet i samverkan med vår förvaltning. 
Mari-Louise uppmanas att ställa frågan till Grundskoleförvaltningen vad orsaken 

är att de köper av skolan istället för att köpa av vår förvaltning. Återkoppling sker 

på nästa FSG. 

 

- Minskad sjukfrånvaro – Förbättrad arbetsmiljö  

HR har nu slutfört tre arbetsmiljööversyner och påbörjat den fjärde. I början av 

2021 planeras till en början ytterligare tre översyner. Skyddsombuden finns med 

när resultatet återkopplas till respektive personalgrupp.  

Innan en arbetsmiljööversyn startar på en arbetsplats kommer ett uppstartsmöte 

hållas.  

 
De månatliga avstämningarna med chefer gällande sjukfrånvaro och 

rehabilitering fortgår och många av cheferna är positiva till upplägget och stödet 

som finns i att arbeta med sjukfrånvaro och rehabilitering. 

Under våren planeras förutom utbildningen i löneöversynsprocessen även 

utbildningar i Arbetsmiljö och samverkan samt att vi avslutar utbildningen i svåra 

samtal. HR arbetar med en utbildningsplan för de kommande åren. 

 

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 
 

 

 

§ 7 Information    

  

a.) CSG 

Inget nytt protokoll finns att redovisa 

 

 

b.) Nämnd 

Nästa nämndsammanträde hålls den 9 december och kommer att genomföras 

digitalt via Teams. En utbildning för sju nämndpolitiker kring omdaningen sett 

ur ett folkhälso- och brottsförebyggande perspektiv har genomförts där 

kursledare var Hans Abrahamsson. 

  
 

Samverkansgruppen beslutar: 

 att lägga redovisningen till handlingarna 
 

 

 

 

 



§ 8 Övriga ärenden 

 

 

a.) FSG, mötestider 2021 

 

13 januari  kl. 13:00 – 14:30 

10 februari  kl. 13:00 – 14:30 

10 mars kl. 13:00 – 14:30 
14 april kl. 13:00 – 14:30 

11 maj kl. 13:00 – 14:30 

9 juni  kl. 13:00 – 14:30 

 

 

  

 

 

 § 9  Nästa möte 

  

 13 januari, Klusterhuset, Lill-Knut eller via Teams 
 

 

 

§ 10 Avslutning 

 



 

 

 BORÅS STAD    PROTOKOLL 

    Sammanträdesdag 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens samverkansgrupp 2021-01-13 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tid och plats 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

 

 
 

 

Omfattning 

 

§ 1 - 10 

 

Kl. 13:00- 14:20 

 

Beslutande 

 

Tommy Jingfors  Arbetsgivare   
Ann Kullander            Arbetsgivare 

Mona Carlbom   Arbetsgivare 

Marie-Louise Bengtsson  Arbetsgivare 

Kristina Nyberg Smahel   Vision 

Simon Erlandsson   Kommunal   

 

Mötet hölls via Teams. 

 

 

 

 

Tommy Jingfors   Ann Kullander  
Ordförande   Sekreterare 

     

 

 

 

 

Kristina Nyberg Smahel  Simon Erlandsson    

Vision   Kommunal    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 Godkännande av dagordningen 

  

Dagordningen godkändes efter tillägg av följande punkter: 

 

- Uppföljning Covid 19 under skyddskommitté 

- Löneöversyn 2021 under personal- och organisationsfrågor 

- Personalschema under personal- och organisationsfrågor 

- Organisationsförändringen inom Förenings- och anläggningsenheten under 
verksamhets- och organisationsfrågor 

- Önskemål om ändrad tid för FSG i mars under övriga frågor 

  

 

 

§ 2 Föregående mötesprotokoll, samt återrapportering 

 

Genomgång och inget att återrapportera. 

 

  

 Samverkansgruppen beslutar: 
 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 

§ 3 Skyddskommitté 

  

 Arbetsmiljö § 3.1 a), b), c), d)  

 Personal- och organisationsfrågor § 3.2 a), b), c), d) 

 

1. a) Skyddsronder 
 Ingen skyddsrond är genomförd sedan förra FSG. 

     

1. b) Arbetsskador och tillbud  

 Det har rapporterats 3st tillbudsanmälningar  

 Påminnelse om att man från 1/1 2021 numer anmäler olycksfall, tillbud och 

riskobservationer i KIA. Man kan inte längre anmäla via sin egenrapportering i Heroma. 

KIA finns på Intranätets startsida under IT-tjänster/fler system och IT-tjänster (där även 

egenrapporteringen ligger) 

  

1. c) Förebyggande friskvård, hälsa och trivselgrupp 

Alla som är hälsoinspiratör på sin arbetsplats ska fylla i den blankett som finns på 

Intranätet, oavsett om man är ny i uppdraget eller inte. Det saknas fortfarande 
blanketter från ett antal som omgående ombeds fylla i blanketten och skicka in den 

till HR. 

En förvaltnings-träff för alla hälsoinspiratörer planeras inom kort. 

 

 1.d) Skyddsombud  

Ingen anmälan om nya skyddsombud. 

 

 1.e) FSG följer upp läget kring Covid 19  

  Alla verksamheter gör regelbundet uppföljningar av sina riskbedömningar som sparas 

på K. FSG beslutar att gå igenom riskbedömningarna vid nästa möte den 10 februari.  

  Förvaltningsövergripande uppföljningar och avstämningar kring Covid 19 sker 
veckovis i samordningsgruppen för Corona, vid dessa möten förs det anteckningar och 

både arbetsgivare och de fackliga representanterna från FSG finns med i samordnings-

gruppen. Ingen ny uppföljning kring Covid 19 kommer att ske på FSG nivå.  

 

 

  Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att diskutera frågan på kommande ledningsgruppsmöte 

 



 Personal- och organisationsfrågor 
 

 2. a) Information: 

 

- Beredskapsavtalet Teknisk drift  

Mona beskriver kort hur beredskapsavtalet såg ut innan personalen flyttade över till 

Servicekontoret. Förutsättningarna i det gamla avtalet är nu aktuella igen, men 

Mona sammanställer ett nytt uppdaterat avtal som vi lyfter på nästa FSG. 
 

- Information nominering till framtidens chef. 

Den 31 januari är sista dagen för cheferna i förvaltningen att skicka in ansökningar 

till HR för att nominera anställda som sedan tidigare har 3-årig akademisk 

utbildning att gå Borås Stads utbildning till Framtidens chef.  

Diskussionerna mellan chef och medarbetare kring om en person är aktuell för 

utbildningen sker vid medarbetarsamtalen och är en löpande process. 

HR gör en första gallring och lämnar sedan över kandidaterna till 

förvaltningsledningen för slutligt beslut utifrån verksamheternas framtida behov av 

chefsförsörjning.  

 
- ANDT-arbetet på förvaltningen. 

Punkten flyttas till nästa möte den 10 februari. 

 

- Ny mall för riskbedömningar 

HR har tagit fram en ny mer skrivvänlig mall för riskbedömningar där alla delar i 

den tidigare mallen finns med.  

 

- Löneöversynen 2021  

Vi startar nu upp och kommer att genomföra en utbildning för cheferna den  

2 februari. Därefter kommer vi att ha en genomgång i respektive 

verksamhetsledning gällande specifika delar för just den verksamheten. 
Vi har inte fått några arbetsgivaranvisningar för 2021 ännu, men så fort vi får dem 

kommer vi att sammanställa tidplan och skicka ut anvisningarna till cheferna samt 

till Vision och Kommunal. 

Vi återkommer till löneöversyn 2021vid nästa möte den 10 februari. 

Arbetsgivaren ställer frågan till Vision och Kommunal hur de upplevde 

löneöversynen 2020 och båda förbunden anser att arbetet fungerat bra. 

 

- Personalschema 

Mari-Louise informerar om att det med anledning av Covid 19 har begränsade 

öppettider och förändrade aktiviteter inom mötesplatser och öppen ungdoms-

verksamhet. Det pågår diskussioner om att det i vissa fall kan bli aktuellt med 

tillfälliga schemaförändringar ute inom enheterna. I de fall förändringar är aktuella 
så ska de ske i positiv anda och god dialog mellan medarbetare och chef.  

 

- Tommy representerade Borås vid ett möte med Länsstyrelsen den 12 januari.  

Vid mötet diskuterades hur kommuner hanterat riktlinjer och rekommendationer 

kring förändringar av öppettider och verksamheter kopplat till Covid 19. 

Tommy påtalar att vår förvaltning har hanterat situationen helt rätt och att vårt 

tillvägagångssätt går hand i hand med Folkhälsomyndighetens uppmaningar till att 

utöva utomhusaktiviteter. Det är många kommuner runt om i landet som valt att 

stänga ner sina verksamheter istället för att göra anpassningar och hitta nya 

lösningar som vi gjort i Borås.  

 
 

  2. b) Beslut om 

     

- Att anta ny mall för riskbedömningar. 

 

 

 

 

 



  2. c) Vid FSG följer vi upp utfallet av de verksamhetsmått som staden har. 

  Utfallet för perioden 2019-12-01--2020-11-30 finns redovisat nedan. 

  

  

 Verksamhetsmått  Målvärde 2020 Utfall 

 Arbetad tid för timavlönade 13 årsarb. 12,1 årsarb.   

 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,8 %  9,6 %   

 Hälsa 1 år utan sjukfrånvaro   27,7 %    

 Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen   183 personer     

Antalet visstidsanställda  17 personer   

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning   

inkl. sjukersättning  93,5%    

Andel som utnyttjat friskvårdsbidraget under 2019 45 %    

 

 

 Samverkansgruppen beslutar:   

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 
 

§ 4 Ekonomi 

   

a.) Budget 2021 

Det finns inga förändringar i budget 2021. 

 

b.) Budgetuppföljning 

Inget att rapportera 

 

c.) Bokslut 2020 

Fredagen den 29 januari är sista dagen att skicka in verksamhetsberättelser för 

verksamheterna. Årsbokslutet för 2020 lyfts på nämnden i februari.  
 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 

 

§ 5  Verksamhets-/organisationsfrågor 

 

- Organisationsförändring inom Förenings- och anläggningsenheten, där vi har 
konverterat en tjänst från anläggningssamordnare till lokalsamordnare.   

Lokalsamordnaren ska arbeta övergripande och samordnande inom förvaltningen 

med frågor som rör våra befintliga lokaler, renoveringar samt vara förvaltningens 

representant vid nyproduktioner. Lokalsamordnaren och miljösamordnaren 

kommer också att arbeta gemensamt inom miljöområdet. 

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 
 

 



§ 6 Återkoppling av tidigare ärenden 

  

- Skolfritid – Stående punkt 

Idag, den 13/1 är Mari-Louise lovad det slutliga beskedet kring hur mycket 

skolfritid Grundskoleförvaltningen planerar att köpa från Öppen 

ungdomsverksamhet under 2021. 

Med utgångspunkt från den minskning av antalet timmar som Grundskole-

förvaltningen vill köpa så behöver vår förvaltning gör en översyn kring hur 
verksamheten inom öppen ungdomsverksamhet ska bedrivas. 

Under de senaste fyra åren har andelen köp av skolfritid minskat med 50 % från 

ca 11 årsarbetare till idag 5,5 årsarbetare. 

 

Den generella bilden som rektorer förmedlar till enhetscheferna inom vår 

förvaltning är att rektorerna är mycket nöjda med det utförda arbetet som 

fritidsledarna gör inom skolan, men att det är en budgetfråga att inte fler timmar 

kan köpas. 

Tommy föreslår att en arbetsgrupp med arbetsgivare och fackliga representanter 

startar kring hur vi ska arbeta framåt med dessa frågor för att visa på effekterna av 

minskad skolfritid. Vart ska vi på vår förvaltning vända oss om vi inte får något 
gehör från skolan. Under hela Covid 19-pandemin så har bland annat stadens 

krisledningsstab påtalat hur viktigt det är att mötesplatser och öppen 

ungdomsverksamhet fortsätter att bedriva verksamhet och håller öppet utifrån nya 

förhållningssätt.  

Vid nästa FSG lyfts frågan kring fritidsledarens framtida roll och hur vi ska 

utveckla arbetet. Vid nästa presidiemöte lyfts frågan med vår egen nämnd. 

 

 

- Minskad sjukfrånvaro – Förbättrad arbetsmiljö  

HR har nu slutfört fyra arbetsmiljööversyner och i början av 2021 är ytterligare 3 

översyner planerade varav två startar inom de närmsta veckorna. Vi har nu 
uppdaterat arbetsmodellen med ett uppstartsmöte med ansvarig enhetschef och 

verksamhetschef innan enkäterna och intervjuerna startar på arbetsplatserna.  

 

 

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 
 

 

 

 

 

§ 7 Information    

  

a.) CSG 

 

https://intranet.boras.se/download/18.6ad6a46717684352a4e4fad6/1609138237239/C

SG%202020-12-10.pdf 

 

https://intranet.boras.se/download/18.5c762cf31764be25b374d9f9/1608207683120/C

SG%202020-11-26.pdf 

 

 
b.) Nämnd 

Nästa nämndsammanträde hålls den 26 januari och kommer att genomföras 

digitalt via Teams.  

  

 

Samverkansgruppen beslutar: 

 att lägga redovisningen till handlingarna 
 

 

 

https://intranet.boras.se/download/18.6ad6a46717684352a4e4fad6/1609138237239/CSG%202020-12-10.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.6ad6a46717684352a4e4fad6/1609138237239/CSG%202020-12-10.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.5c762cf31764be25b374d9f9/1608207683120/CSG%202020-11-26.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.5c762cf31764be25b374d9f9/1608207683120/CSG%202020-11-26.pdf


 

 

§ 8 Övriga ärenden 

 

 

a.) Ändad tid för FSG i mars.  
Mötet flyttas från den 10 mars till 8 mars samma tid. 

 

 

  

 

 

 § 9  Nästa möte 

  

 10 februari, Klusterhuset, Lill-Knut eller via Teams 

 

 
 

§ 10 Avslutning 
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		Tabbordning		Underkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker
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		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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