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Kommunstyrelsens ordförande
Året som passerat har präglats av den pågående covid-19 pandemin. Pandemin har drabbat oss alla, och 
det har varit tufft på många sätt. Men mitt i det svåra har vi också sett hur människor gått samman och 
hjälpts åt.

I mars aktiverades den centrala krisledningsstaben som har lett och samordnat Borås Stads hantering 
av pandemin. Krisledningsnämndens ledamöter har ständigt tagit del av stabens arbete vilket skapat 
ett gott utbyte och en möjlighet att följa utvecklingen väl. Många har varit inblandade i hanteringen 
av pandemin och engagemanget har varit stort från våra förvaltningar och bolag. Borås Stads har fått 
beröm för ett väl fungerande krishanteringsarbete och det ska vi vara stolta över.

Det ekonomiska resultatet för år 2020 blev 284 miljoner kronor. Att resultatet hamnar på den nivån beror 
dels på att kommunen sålt mark och tomträtter i större utsträckning än tidigare dels på de statsbidrag 
som tillkommit med anledning av pandemin. Det stabila resultatet ger oss förutsättningar för att möta 
de utmaningar som vi står inför och fortsätta utveckla Borås.

Under året har kommunen beslutat om åtgärder för att stärka och stötta verksamheter som har drabbats 
hårt av pandemin. En åtgärd som fick stort genomslag var satsningen på gymnasieluncher. Den innebar 
att elever fick hämta lunch utan kostnad hos de restauranger och caféer som ville vara med i satsningen, 
och finansieringen togs av Borås Stad. Genom gymnasieluncherna stöttade vi näringslivet samtidigt som 
vi såg till att elever som studerade på distans fick lunc

Trots pandemin har Borås fortsatt att utvecklas, och fler invånare har tillkommit. En familjecentral har 
startats upp i centrala Borås, Vildmarkens förskola på Alideberg har blivit färdigställd, och tre grund-
skolor har blivit klara - Sjömarkenskolan, Kronängsskolan och Gässlösa modulskola.

Kraftsamling Sjöbo har avslutats. Ett projekt för att skapa aktivitet i stadsdelen och för att möjliggöra 
ett rikt kultur- och fritidsutbud. I projektet har man fokuserat på att ta tillvara det som finns på Sjöbo, 
och utveckla det med människor som lever och verkar där. De metoder och modeller som tagits fram i 
arbetet ska kunna användas i utveckling av andra områden.

När Borås utvecklas ska alla delar av kommunen följa med. Under 2020 har arbetet med att ta fram 
strategier för utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared, de så kallade serviceorterna, 
påbörjats. Strategierna blir vägledande i arbetet med att utveckla serviceorterna och de omkringliggande 
mindre orterna till hållbara och attraktiva områden. På serviceorterna ska funktioner som till exempel 
vårdcentral, butiker och bibliotek finnas till hands och det ska finnas goda möjligheter att resa kollektivt

Klimatet är vår tids ödesfråga. För att göra skillnad måste vi alla hjälpas åt och arbeta på alla nivåer. Under 
2020 har miljöarbetet i Borås Stad fortsatt. Bland annat genom 
Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad som nu är avslutat. Projektets 
syfte har varit att synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för 
hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden. Ett resultat från 
projektet är Smarta Kartan Sjuhärad, en digital karta som samlar 
verksamheter där du kan låna, hyra, ge och få i Sjuhärad.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla medarbetare under 
det gångna året!

Ulf Olsson (S)

Ordförande i Kommunstyrelsen
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Årsredovisningens syfte och mål

Politiskt beslutsunderlag
En årsredovisning kan se ut på olika sätt avseende innehåll, utformning m m. Avgörande är vilket syfte 
årsredovisningen har. Detta beror i sin tur bl a på vem som redovisar och vem man redovisar för, dvs 
vem som är redovisningsskyldig respektive redovisningsmottagare. I vissa fall handlar det om att ge 
korrekt och rättvisande redovisningsinformation om den ekonomiska ställningen och utvecklingen, i 
andra fall kan årsredovisningen vara ett informationsinstrument med syftet att förmedla en viss bild 
över kommunens organisation och verksamhet.Såsom framgår nedan väljer Kommunstyrelsen att hålla 
kvar årsredovisningsdokumentet som ett politiskt beslutsunderlag. Det hindrar inte att vissa föränd-
ringar görs för att göra dokumentet lättillgängligare samt analysen mer intressant för andra målgrupper. 
Huvudperspektivet i årsredovisningen behålls där dokumentet i första hand utgör ett analyserande 
beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. Årsredovisningen skall:

• tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser ligga till 
grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna 
årets förvaltning

• ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning 
och utveckling

• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat skall 
regleras 

• och successivt utvecklas för att kunna ge information till en vidare målgrupp

Utgångspunkten är att respektive nämnd är redovisningsskyldig inför fullmäktige. Det är därför nämn-
derna som har huvudansvaret för att årsredovisningen till sitt innehåll motsvarar ovanstående krav. 
Nämndernas egna årsredovisningar med kommentarer och analyser förelägges Kommunfullmäktige 
som särskilda bilagor. Årsredovisningen är i sin analys också framåtsyftande. Den ekonomiska utveck-
lingen gör sällan halt vid årsskiftet varför redovisningen av året som gått tillsammans med de första 
skatteprognoserna för det nya året kan ge värdefullt underlag för nya slutsatser.

Avstämning mot mål och resurser
Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag på nämndnivå, med stor frihet för nämnderna att själva 
avgöra hur resurserna skall användas, ökar kraven på kontroll i form av uppföljning, utvärdering och 
analys av verksamhetens resultat med avseende på måluppfyllelse, resursanvändning, prestationer och 
effekter. Detta innebär att Kommunfullmäktige av årsredovisningen måste kunna få information om 
hur nämnderna följt Kommunfullmäktiges riktlinjer för verksamheten, om de mål som fastställts i 
budgeten uppnåtts och hur effektivt anvisade resurser använts. Detta tillbakablickande syfte ställer 
krav på nämndvisa avstämningar mot budget såväl vad gäller ekonomiska mått i form av kostnader och 
intäkter m m som prestationer.

Årsredovisningen skall också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling av verksam-
heten. Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i verksamhetsanalyserna redovisas problem 
och utvecklingstendenser, som bl a kan beaktas i kommande budgetarbete.
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Samlad bild
Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så rättvisande bild som möjligt 
över kommunens finansiella ställning och utveckling. Med kommunen menas i detta sammanhang inte 
bara den verksamhet som drivs under s k offentligrättsliga former. Även sådan verksamhet som bedrivs 
i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller handelsbolag skall ingå 
i redovisningen. Motivet bakom kravet på en s k sammanställd redovisning är att en stor del av verk-
samheten i landets kommuner idag drivs under s k privaträttsliga former och att bilden av kommunens 
ekonomiska ställning därmed påverkas av om de kommunala företagen tas med eller inte. Kommunen 
och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet, för vilken Kommunfullmäktige har det 
yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste därför ges möjlighet att 
göra en samlad bedömning av kommunens totala ekonomiska engagemang.

Utveckling
För att årsredovisningen också skall kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp kommer dokumentet 
successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas analys och ökad tillgänglighet. Ett 
mål i kommande årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. Inte minst är det externa 
perspektivet viktigt dvs hur medborgaren upplever verksamheten. Medborgarperspektivet stärks också av 
den utveckling av verksamhetsmål som lagstiftningen ställer. Verksamhetsmålen innebär ett arbete med 
att kunna beskriva och koppla ekonomi, verksamhet och kvalitet med utgångspunkt från medborgarna 
och brukarna. En annan uppgift blir att utifrån de visioner och mål som beskrivs i VISION 2025 följa 
verksamhetens utveckling via målområdesanalyser.

Ackumulerat resultat
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas resultat 
för det gångna året skall regleras. Enligt kommunens regler för budget- och verksamhetsuppföljning skall 
nämndernas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över till nästkommande år. Nämnderna 
redovisar i samband med nämndbudgeten eller i årsbokslutet hur de planerar använda sina ackumulerade 
resultat, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer dem i årsredovisningen. Hur de ackumu-
lerade resultaten behandlas kan anpassas efter konjunkturläge och grundbudgetens styrka och säkerhet.
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Året som gick i Borås
2020 var ett år ingen kommer att glömma. Under vintern fick coronaviruset och sjukdomen covid-19 
fäste i landet. Det som startat med alarmerande men fjärran rapporter från en matmarknad i staden 
Wuhan i Kina, kröp snabbt närmare och fick fäste i Europa. Särskilt Italien drabbas tidigt och hårt. 
Världshälsoorganisationen WHO klassade den 11 mars utbrottet som en pandemi. Den 12 mars beslutade 
stadsdirektören Svante Stomberg att höja beredskapen i Borås Stad till så kallat orange läge. Det innebar 
att den centrala krisledningsstaben aktiverades. I skrivande stund har den sammanträtt cirka 200 gånger, 
och gör det fortfarande dagligen. Genom dess arbete har Borås Stads och de olika verksamheternas kamp 
mot pandemin samordnats. Den politiska krisledningsnämnden har inte varit aktiverad, men löpande 
hållits informerad och kunnat följa arbetet på nära håll.

Året präglades i de flesta avseenden av pandemin. Många boråsare insjuknade, många avled under året 
som en följd av sjukdomen. De flesta av oss har tvingats leva mer eller mindre isolerade liv, äldre som levt 
ensamma har i många fall drabbats mycket hårt. Gymnasieungdomar har tvingats plugga på distans och 
missat mycket av det sociala liv som skolan innebär. Arbetslösheten ökade under året, inte minst bland 
unga. Antalet öppet arbetslösa ökade från februari till augusti med närmare 1 200 personer, men sjönk 
sedan åter. I december var 4 980 personer arbetslösa, 800 fler än i februari.

Borås näringsliv har under året varit hårt drabbat av pandemin. Företag och mindre näringsidkare har i 
många fall haft stora svårigheter att få verksamheten att gå ihop. Det har i synnerhet gällt handeln och 
restaurangbranschen, liksom kaféer, hotell och liknande. Borås Stad har vidtagit ett stort antal åtgärder 
för att underlätta för det lokala näringslivet. Det har gällt olika slags avgifter och taxor, snabbare betalning 
av fakturor och en företagsakut där näringsidkare kunnat få stöd och råd. Mycket uppmärksammad 
blev satsningen på lunchmat för Borås distanspluggande gymnasieelever, som kunde hämta ut en take 
away-lunch hos restauranger och kaféer som valde att medverka. Ett uppskattat stöd till såväl elever som 
till restaurangnäringen.

Borås Stad skapade också under året en organisation för att kunna hantera logistiken kring skyddsut-
rustning. Ett resultat av det systematiska beredskapsarbetet är det lager med skyddsutrustning för tre 
månaders förbrukning som nu finns i kommunen. Flera företag i Sjuhärad ställde under året om sin 
produktion för att kunna bidra med skyddsutrustning till vård och omsorg, handsprit, skyddskläder, 
visir och annat.

Trots allt höll den positiva befolkningsutvecklingen i sig. Vi blev 525 fler 2020 och antalet boråsare var 
vid årsskiftet därmed 113 714. Också i Västra Götaland som helhet ökade befolkningen, med 8 562 
personer till 1 734 443 personer.

I februari drabbades Sjuhärad av besvärliga översvämningar, vägar stängdes av och många fastighetsägare 
jobbade hårt för att hindra vattnet att tränga in i hus och källare. Vintern var för övrigt rekordmild, och 
årsmedeltemperaturen i landet var den högsta sedan man började mäta den 1860.

Ytterligare två samråd om dragningen av en framtida ny järnväg mellan Göteborg och Borås genomfördes, 
båda digitala. Rekordmånga synpunkter lämnades till Trafikverket, som under sommaren också fick 
uppdraget att utreda billigare versioner av nya stambanor Göteborg-Stockholm.

Kommunpolisen Nadim Ghazale utses av Borås TME till året Boråsambassadör, en orädd och samhälls-
engagerad debattör och brobyggare. Sveriges förenade studentkårer, SFS, utser Borås till Årets studentstad. 
”Orädda för utmaningar, utveckling i fokus och stolthet över studenterna” heter det i motiveringen.
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Idén om en park, ett grönt stråk, genom Borås, från Gässlösa via Norrby till Rya åsar blir del av ett nytt 
stadsbyggnadsprogram. Den tänkta, fem kilometer långa superparken kommer förutom att erbjuda 
gröna rum för rekreation, möten och vardagsliv också att kunna bromsa regnvatten vid skyfall, sänka 
temperaturen heta dagar och bidra till att upprätthålla den biologiska mångfalden.

Kommunstyrelsen beslutade i september om målbilden för Socialt hållbart Borås, det vill säga Borås 
Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation och öka förutsättningarna för jämlika livsvillkor 
och bättre hälsa. Tyngdpunkten i Borås Stad sociala hållbarhetsarbete ligger på tidiga insatser i barns liv, 
mest där de behövs som bäst. Det handlar om att stärka vuxna i barns närhet, främja språkutveckling, 
meningsfull fritid och förutsättningar att fullfölja studier.

Under året jobbade många människor, i Borås Stad, på Borås TME och på många andra håll, för att 
förbereda jubileumsfirandet av Borås 400 år.

Årsredovisning 2020  |  Året som gick i Borås
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Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunkoncernens resultat och finansiella ställning
Med koncernens resultat och ställning avses hela kommunkoncernen, där Borås Stad tillsammans 
med samtliga bolag inkluderas i en sammanställd redovisning där koncerninterna mellanhavanden är  
eliminerade.

NYCKELTAL KOMMUNKONCERNEN, MNKR 2020 2019 2018 2017 2016

Resultat före skatt 443 89 380 -36 586

Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 4,0 0,9 3,6 -0,4 6,2

Verksamhetens nettokostnader 6 261 6 291 5 821 6 047 5 125

Soliditet, % 34 33 34 37 40

Soliditet inkl. pensionsåtaganden inom linjen, % 27 25 25 26 25

Balansomslutning 19 129 18 624 17 630 15 203 14 190

Nettoinvesteringar 1 229 2 048 3 002 2 426 1 843

Självfinansieringsgrad, % 95,2 41,7 31,0 39,4 66,6

Långfristig låneskuld 7 994 6 971 5 806 4 877 3 696

Antal anställda 11 163 11 038 11 006 10 754 10 873

År 2018-2020 redovisas årets skattekostnader inte separat utan ingår i nettokostnader.

Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 10,4 miljarder kronor (mdkr). Enskilt före eliminering 
av koncerninterna poster uppgick kommunens omsättning till 8,7 mdkr och bolagens till 2,2 mdkr. Det 
sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 443 mnkr. Enskilt före 
eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 284 mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus 78 mnkr 
och bostadsbolagen 77 mnkr.

Det sammanställda resultatet är 354 mnkr bättre än 2019. Resultatförbättringen kan främst kopplas 
till kommunen som redovisar ett resultat som är 185 mnkr bättre än 2019, då kommunen 2020 erhållit 
stora generella statsbidrag till följd av Coronapandemin samt haft höga realisationsvinster. Dessutom 
redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt högre resultat än 2019, då resultatet 
påverkades av stora nedskrivningar av anläggningstillgångar. För 2020 syns även lägre kostnader för 
underhåll och renoveringar i flera bostadsbolag till följd av Coronapandemin. Resultatet stärks också av 
att AB Bostäder i Borås gör en reavinst vid försäljning av en fastighet.

Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 19,1 mdkr. Balansomslutningen ökar 
årligen i takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna uppgick under 2020 till 1,2 mdkr. 
Investeringstakten är fortsatt hög, främst i bolagen, men på en lägre nivå än de senaste åren då Borås 
Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk nu är genomförd.

Även om bolagen visar bättre resultat 2020 är det en liten andel av investeringarna som bolagen klarar 
att finansiera själva, utan det mesta lånefinansieras. Därmed fortsätter den långfristiga låneskulden att 
öka och per 2020-12-31 uppgick den till 8 mdkr.

Årsredovisning 2020  |  Förvaltningsberättelse
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Kommunens resultat och finansiella ställning

Nyckeltal kommunen, mnkr

2020 2019 2018 2017 2016

Årets resultat 284 99 318 198 118

Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 4,2 1,5 5,1 3,3 2,0

Verksamhetens nettokostnader 6 532 6 409 5 998 5 903 5 697

Soliditet exkl internbanken, % 72 72 74 72 69

Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen, % 53 52 53 51 44

Balansomslutning 7 482 7 062 6 723 6 455 6 414

Nettoinvesteringar 419 620 821 495 314

Självfinansieringsgrad investeringar, % 152 52 32 49 152

Långfristig låneskuld 0 0 0 0 0

Antal anställda 10 296 10 173 10 172 9 926 9 930

Folkmängd 113 714 113 179 112 178 111 026 109 880

Skattesats, % 21.31 21.31 21.31 21.31 21.31

Omsättningen för kommunen uppgick under året till 8,1 miljarder kronor (mdkr). Det är en ökning med 
2,5 % jämfört med förra året. Ser man till verksamhetens nettokostnader är ökningen endast 1,9 % och 
beror främst på en högre nivå på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och mark under 2020 
som definitionsmässigt bokförs under verksamhetens intäkter. Resultatet för Borås Stad blev hela 284 
mnkr och är 204 mnkr bättre än budget och klart över vårt finansiella mål som ligger i intervallet 2-3% 
av skatter- och generella statsbidrag. År 2020 uppgick nivån till 4,2% och beror till stor del på förhöjd 
nivå för statsbidragen med anledning av Covid19.

Investeringsnivån under året sjönk med ca 200 mnkr och beror främst på att objekt har blivit försenade 
och har då fått flyttas framåt i tid. Detta år har Coronapandemin påverkat genomförandegraden för 
investeringarna. Den långfristiga låneskulden för kommunen är fortsatt noll men utvecklingen med 
en förmodat högre investeringsnivå framåt ger ett krympande rörelsekapital som kan innebära att även 
kommunen kan behöva viss långfristig lånefinansiering framöver.
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Den kommunala koncernen
I nedanstående bild framgår den kommunala koncernen per 2020-12-31. Koncernen utgörs av Borås 
Stads nämnder, de kommunala bolagen samt de förbund i vilka Borås Stad har ekonomiska åtaganden 
överstigande 20 %.

Bolagsformen är vald för att verksamheten antingen bedrivs på konkurrensutsatt marknad, kommersi-
ell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra skäl. Bolagens 
ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Bolagen leds av politiskt tillsatta styrelser med undantag för 
Inkubatorn i Borås AB som har en professionell styrelse, och BoråsBorås TME AB där hälften av leda-
möterna utses av minoritetsägaren.

Nämnderna
Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 17 olika nämnder samt Stadsrevisionen. 
Sammanlagt omsattes under 2020 ca 8,1 mdkr inom dessa verksamheter.

Kommunen anlitar privata utförare inom följande områden: hemtjänst, äldreboenden, gruppbostäder 
LSS, daglig verksamhet, boenden IFO vuxen samt företagshälsovård.

Stadsrevisionen

Valberedningen

Arvodesdelegationen

Krisledningsnämnden

Valnämnden Förskolenämnden Grundskolenämnden
Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden

Arbetslivsnämnden
Individ- och familjeomsorgs-

nämnden

Tekniska nämnden

Sociala omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
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Stadsrevisionen
Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det gäller efterlevnaden 
av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till 
grund för ansvarsprövning.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna för-
valtningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund.

Valnämnden
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige och 
Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Förskolenämnden
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg 
som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. I detta ansvar ingår ansvaret för 
förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna 6 månader och längst till den ålder 
som gäller för respektive insats jämlikt skollagen.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsär-
skola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolför-
fattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom som nämnden ansvarar för.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen för den 
del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymna-
siesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för 
vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom elevhälsan i 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och vad 
som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg. Ansvaret gäller med 
undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt Kommunfullmäktiges beslut åvilar 
Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen som Kommunfullmäktige har beslutat 
ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden eller annan nämnd.
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Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vidare 
ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden ansvarar även för 
kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället 
och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska.

Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt 
socialtjänstlagen ansvarar Sociala omsorgsnämnden för detta. Nämnden fullgör också kommunens 
uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande assistentersättning. 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 inkl. hemsjukvård. 
För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt för-
äldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag 
och författning.

Vård- och äldrenämnden
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre och 
personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har behov av 
bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet 
och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.

Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälso-
arbete, främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov 
av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet

Kulturnämnden
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås 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. Kulturnämnden ska i detta syfte bedriva 
biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och musikverksamhet inklusive 
kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har 
det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). Nämnden full-
gör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom 
plan- och byggväsendet.
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Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av 
annan nämnd.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, broar och parker samt iordningsställd allmän 
platsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare. Nämnden 
ansvarar också för förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske, samord-
ning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och från daglig 
verksamhet, planering och samordning av skolskjutsar samt uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag 
om riksfärdtjänst.

Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörj-
ning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska 
förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid ny- och ombyggnationer av verksam-
hetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

Servicenämnden
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är bl.a. att utföra tjänster rörande anläggnings- och underhålls-
arbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser, anläggning och underhåll av 
ledningsnät för vatten och avlopp. Servicenämnden tillhandahåller också service beträffande utskrift-
senheter, kopiering o dylikt samt administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal- och löneadministration)

Uppdragsföretag
Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 
3:12 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet skett så att ett bety-
dande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig 
upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. I följande tabell har nämnda kommunala 
entreprenader bedrivits inom Borås Stad 2020. Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader 
eftersom de tillkommer genom avtal med staten.

Uppdragsföretag 2020

Verksamhetsområde Bruttokostnad  
Uppdragsföretag, tkr

Andel uppdrag- 
sföretag

Bruttokostnad totalt inkl 
uppdragsföretag, tkr

Gruppbostad LSS 59 475 22,8 % 260 734

LOV Hemtjänst 33 777 9,3 % 363 138

Äldreboenden 89 285 12,3 % 724 138

Boende IFO Vuxen 6 468 47,7 % 13 550

LOV Daglig verksamhet 17 505 26,8 % 65 361
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Bolagen

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är underordnade Kommunfullmäktige 
i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Förhållandet till kommunen 
regleras genom bolagsordning, specifikt ägardirektiv samt gemensamt ägardirektiv.

Moderbolaget Borås Stadshus AB har fått i uppdrag att främja en aktiv ägarstyrning av Borås Stads 
samtliga hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa 
nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden.

Förutom i ovanstående bolag och förbund har kommunen även ägarandelar och/eller ägarintresse i 
följande organisationer som inte räknas in i kommunkoncernen:

• Inera AB 0,2 %

• Kommentus-Gruppen AB

• Kommuninvest Ekonomisk förening 1,5 %

• PROTEKO

• Blå Stjärnans Djursjukhus

• Tolkförmedling Väst
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Stadshuskoncernen

Borås Stadshus AB - moderbolaget

Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs 
genom dess dotterbolag.

Borås Energi och Miljö AB
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för kom-
muninvånarna. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja 
en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet.

Borås Elnät AB
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna. Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommu-
nikation inom Borås Stad.

Borås Djurpark AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed idka 
annan besöksstimulerande verksamhet.

Borås Kommuns Parkerings AB
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda parkerings-
möjligheter.

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov 
samt utbildningslokaler. Bolaget ska kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten.

BoråsBorås TME AB
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för 
turism, möten och evenemang. Bolaget ägs till 9 % av Borås Näringslivs Ekonomisk Förening.

Akademiplatsen AB
Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande 
funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget ska samverka 
för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling.

Inkubatorn i Borås AB
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen.

Årsredovisning 2020  |  Förvaltningsberättelse

 16



 17

Bostadsbolagen

AB Bostäder i Borås
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad.

Fristadbostäder AB
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Fristad med omnejd).

AB Sandhultsbostäder
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Sandhult, Sjömarken och Sandared).

AB Toarpshus
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike och Rångedala).

Viskaforshem AB
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Viskafors, Rydboholm och Svaneholm).

Förbunden

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva räddningstjäns-
ten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad 
till förbundet. Förbundet ska stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion, stödja 
kommunerna i deras samverkan samt samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen. 
Borås Stads ägarandel är 55 %.

Årsredovisning 2020  |  Förvaltningsberättelse



 18

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning

Koncernens förutsättningar
I detta avsnitt beskrivs Borås samhällsutveckling utifrån ett omvärldsperspektiv med utgångspunkt i 
olika faktorer i samhällsekonomin som har påverkan på koncernen och som bedöms som viktiga för 
Borås utveckling.

För kommunsektorn har det varit ett omtumlande år. Coronapandemin gav under våren en snabb ned-
gång i produktion och sysselsättning i hela omvärlden och har framtvingat omställning av arbetssätt.  
Ekonomin har därefter vänt uppåt igen, men det är fortfarande mycket osäkert i vilken takt som förlus-
terna i produktion, sysselsättning, försäljning och vinster kommer att tas igen. Ekonomin har, i alla fall 
på kort sikt, räddats av stora höjningar av statsbidragen samtidigt som kostnadsökningar har dämpats. 
Däremot finns risk för att förutsättningarna för att klara den kommande demografiska utmaningen 
har försämrats. Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en 
minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas skatteunderlag. Trots att antalet 
arbetade timmar minskar under 2020 påverkas inte skatteunderlaget i förväntad omfattning. Statliga 
åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt arbetslöshetsersättning bidrar till detta. Under 
2021 beräknas antalet arbetade timmar öka, samtidigt som permitteringslöner fasas ut och uppräk-
ningen av inkomstrelaterade pensioner blir låg. Sammantaget beräknas detta ge en svagare utveckling 
av skatteunderlaget.

Borås är den näst största staden i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor inom en 
10-milsradie. Med 113 714 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Förutom centralorten 
finns det 20 tätorter i kommunen, de största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Borås fort-
sätter att växa och kommunen ökade under året med 535 personer och födelsenettot för året uppgick till 
+65 personer. Under året föddes 1 206 barn, vilket är 49 barn färre än under 2019. Antalet avlidna ökade 
under 2020 och uppgick till 1 141 personer jämfört med 1 014 personer under föregående år. Under året 
har 5 594 personer flyttat till kommunen samtidigt som 5 139 personer flyttat från kommunen. Det ger 
ett positivt flyttnetto på 455 personer.

Borås visar ett stabilt näringslivsklimat och i Svenskt Näringslivs årliga rankning av de 15 största kom-
munerna hamnar Borås på en andraplats. I den totala sammanräkningen hamnar Borås på plats 99 
av 290 kommuner vilket är ett tapp på två placeringar från 2019. Företag och företagares skattning av 
Borås är positiv och det stärker bilden av Borås, vilket på sikt också fortsatt stärker samarbetet mellan 
kommun och näringsliv.

En god ekonomi är viktig för koncernen och är ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de sociala 
eller välfärdspolitiska mål som är syftet med koncerns verksamhet. En balanserad finansiell utveckling 
är en förutsättning för att kommunens service ska kunna behållas och utvecklas. Med en positiv befolk-
ningsutvecklingen kommer Borås att behöva göra fortsatt stora investeringar, bland annat inom infra-
struktur, offentliga verksamhetslokaler och bostäder. I takt med att befolkningen ökar ställs förändrade 
krav på utökad kommunal service. Dessutom behövs anpassningar göra för att möta de demografiska 
förändringar som förväntas påverka de kommande årens skatteintäkter. Detta innebär att prioriteringar 
blir nödvändiga.

De senaste årens investeringar har inneburit att koncernens låneskuld har ökat mycket och vid utgången 
av år 2020 uppgick låneskulden till 9,5 mdkr. En ökad låneskuld innebär en ökad känslighet för rän-
teförändringar och de stora investeringsvolymerna tar resurser från verksamheterna i anspråk i form av 
avskrivningar och räntekostnader. Det blir allt tuffare att uppnå de finansiella målen inom både kom-
munen och bolagen och det ställer högre krav på positiva resultat framöver.
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Finansverksamheten
Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för finansverksamheten för hela Borås kommunkoncern, 
det vill säga både för verksamhet som bedrivs inom stadens förvaltningsorganisation och för bolag som 
staden äger. Riktlinjerna reglerar ramarna för den totala finansverksamheten. Kommunstyrelsen har 
sedan fastställt regler för finansverksamheten.

Internbanken
Finansverksamheten inom koncernen bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges styrdokument "Riktlinjer för 
finansverksamheten - Borås kommunkoncern". Enligt dessa riktlinjer ska det under Kommunstyrelsen 
finnas en internbank som ska ha till syfte att bland annat se till att koncernen har en effektiv kapita-
lanvändning och kapitalanskaffning med betryggande god riskkontroll. Internbanken, som är samma 
juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar och samordnar all extern kapitalanskaffning, likviditetshan-
tering och eventuella finansiella placeringar för kommunkoncernen.

För de löpande likviditetsflödena har staden ett gemensamt koncernkontosystem som gör det möjligt 
att samla upp och nettoredovisa de anslutna bolagens kapitalflöden. Det betyder att det är först när det 
totala saldot i koncernkontosystemet blir negativt som det uppstår ett behov av extern finansiering. Den 
gemensamma upplåningen genom internbanken har dels till syfte att ge en låg finansieringskostnad och 
dels att säkerställa betalningsförmågan för kommunkoncernen både på kort och lång sikt. Från och med 
2017 har internbanken övertagit ansvaret för räntebindningen från bolagen. Dock påverkas inte bolagens 
befintliga räntederivat utan dessa får löpa till förfall.

Internbankens resultat, mnkr

 2020 2019

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 121,7 110,5

Räntekostnad internbankens upplåning -89,1 -80,9

Internbankens administrativa omkostnader -1,7 -1,7

Resultat Internbanken 30,9 27,9

* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen.

Det positiva resultatet för internbanken är en följd av marknadsmässiga villkor för bolagen.  Det innebär 
att prissättningen ska spegla den skillnad i kostnad respektive bolag bedöms ha för att finansiera sig på 
egna meriter jämfört med kommunen och har sin grund i lagkrav på konkurrensneutralitet. Skillnaden 
i resultatet mellan år förklaras av förändringar i den marknadsmässiga prissättningen samt förändringar 
i lånevolym.

Kreditbetyg
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor ś betygsätter varje år stadens kreditvärdighet. Borås Stad 
har en rating främst för att få full tillgång till kapitalmarknaden, dels genom kortfristig upplåning i ett 
certifikatsprogram, dels genom långfristig upplåning i ett obligationsprogram. Under året har Borås 
Stad behållit sin rating på AA+, vilket medför att det för en extern långivare är förknippat med en låg 
risk att låna ut pengar till Borås Stad. Det ger staden goda förutsättningar till kapitalanskaffning med 
fördelaktiga lånevillkor.
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Likviditet
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska internbanken tillgodose verksam-
hetens behov av finansiering och trygga tillgången på kapital. Minst 100 % av närmsta 12 månaders 
kapitalförfall ska täckas av kreditlöften och tillgänglig likviditet. Genom löpande likviditetsprognoser 
från bolagen avseende framtida kassaflöden planeras koncernens upplåning och tillgången på kapital 
säkerställs. Internbanken tecknar kreditlöften med olika banker för att säkra tillgången på likviditet. 
Den 31 december 2020 uppgick tecknade kreditlöften till 2,8 mdkr och kreditlöftena fördelas på fyra 
olika motparter. Därutöver finns också en kontokredit på 0,4 mdkr.

Upp- och utlåning
Internbankens upplåning sker främst genom extern upplåning samt till en mindre del inlåning från de 
bolag och förbund i kommunkoncernen som har positiv kassa. Den externa upplåningen består främst 
i emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering hos Kommuninvest. 
Internbankens upp- och utlåning uppgick 2020 till följande:

Internbankens upp- och utlåning, mnkr

 2020-12-31 2019-12-31 Förändring

Internbankens utlåning till bolagen * 9 493,2 9 368,8 124,4

Internbankens upplåning, intern -298,1 -73,7 -224,4

Internbankens upplåning, extern * -9 195,1 -9 295,1 100,0

* varav 195,1 mkr (få 195,1) avser direktfinansiering mellan bolag och bank.

Internbankens utlåning ökade med knappt 125 mnkr, varav Borås Energi och Miljö AB ökade med 
knappt 70 mnkr, Viskaforshem AB med knappt 50 mnkr och IBAB-koncernen med knappt 35 mnkr 
samtidigt som Borås Kommuns Parkerings AB och AB Toarpshus minskade sin upplåning med drygt 
16 mnkr vardera.

Av internbankens externa upplåning utgörs 3 mdkr av så kallade gröna lån. Det innebär att cirka en 
tredjedel av den totala upplåningen är gjord med Borås Energi och Miljö ABs gröna tillgångar som bas.

Nyckeltal

 2020 2019

Genomsnittlig marknadsränta, 3 mån STIBOR, % -0,23 -0,03

Genomsnittlig reporänta, Riksbanken, % 0,00 -0,26

Genomsnittlig ränta upplåning, %*) 1,02 1,14

Genomsnittlig ränta utlåning till bolagen, %*) 1,37 1,55

Kapitalbindning per 31 december, år 5,17 5,95

Räntebindning per 31 december, år 5,11 6,04

*) Inklusive koncernens samtliga räntederivat

Under året har den genomsnittliga räntekostnaden för kommunkoncernens upplåning varit 1,02 % och 
den genomsnittliga räntan avseende utlåning till bolagen var 1,37 %. Enligt Kommunfullmäktiges rikt-
linjer ska prissättningen på utlåningen till stadens bolag baseras på marknadsmässiga villkor. Detta har 
sin grund i lagstiftning för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och EU:s konkurrenslagstiftning. 
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Under året har varje bolag betalat ett individuellt satt marknadsmässigt pris utifrån sina förutsättningar 
och andel konkurrensutsatt verksamhet.

Kommunstyrelsens regler för finansverksamheten innehåller ett intervall för genomsnittlig kapitalbind-
nings- och räntebindningstid mellan 1,5 år-3,5 år med ett riktvärde på 2,5 år. Vid utgången av 2020 
var den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,42 år och den genomsnittliga räntebindningstiden var 
2,34 år.

Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC

Nyckeltal Mål Mandat Utfall Uppfylld

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 - 3,5 år 2,42 JA

Räntebindning 2,5 år 1,5 - 3,5 år 2,34 JA

Räntejustering < 1-år 0 - 50 % 24 % JA

Likviditet 12 m >100 % >100 % 185 % JA

Riskhantering
All finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker och dels i form 
av operativa risker. Risker är en naturlig del i en finansverksamhet. Internbankens målsättning är att 
minimera riskerna till en rimlig kostnad med utgångspunkt i uppsatta riskmandat.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad 
kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen beslutade 
riskmandat för kapitalbindning.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens 
finansnetto negativt. Risken hanteras genom, av Kommunstyrelsens beslutade mandat för, räntebindning.

Prognostiserade kassaflöden hänförliga till lån som löper med rörlig ränta har säkrats genom att använda 
derivatinstrument för att minska högre marknadsräntors påverkan på resultatet. Syftet med säkringen 
är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera rän-
tekostnaderna. Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av 
förändringar i basräntan Stibor 3m. Den del av ränterisken som har hanterats med ränteswappar har för 
hela kommunkoncernen inneburit en ökad räntekostnad under året med 19,7 mnkr (33,3 mnkr) jämfört 
med helt rörlig ränta. Det motsvarar en ökad räntesats på cirka 0,2% (1,0%).

Motpartsrisk
Motpartsrisk innebär risken för att den part som Borås Stad har ingått avtal med inte kan fullfölja de 
förpliktelser som avtalet innebär. Risken hanteras genom Kommunstyrelsens beslutade riskmandat för 
derivatinstrument. Det innebär att internbanken ska ha avtal med flera motparter och att motparterna 
har hög kreditvärdighet.
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Ränteswappar Nom belopp Värde Rating Nya derivat

Swedbank 50 0,50 A+ JA

Nordea bank 1 100 14,30 AA- JA

Danske bank 880 13,30 A JA

Skandinaviska enskilda banken 250 0,57 A+ JA

Svenska Handelsbanken 560 6,01 AA- JA

Royal Bank of Scotland 10 0,52 BBB NEJ

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. 
I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta. 
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras. Internbanken har per 31 december 
2020 inga valutarisker.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsa-
kade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna begränsas av intern kontroll, 
uppföljning och rapportering.

Kommunens förutsättningar

Den övergripande finansiella strategin
Borås Stads övergripande finansiella mål är att soliditeten, med det menas den del av kommunens till-
gångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 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. En ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad internfinansiering av tillgångarna 
och lägre finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling förutsätter en bibehållen relation 
mellan det egna kapitalet och tillgångarna. Sambandet mellan resultat, tillgångsökning och soliditet 
illustreras i nedanstående bild.

Intäkter

Kostnader

Förändring av
omsättningstillgångar

Förändring av
anläggningstillgångar

Resultat

Tillgångsförändring

Resultat/tillgångsförändring

Soliditetsmål
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Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investeringsvolym, att 80 % av den årliga tillgångsök-
ningen finansieras internt med överskott från verksamheten (resultat + avskrivningar) och resterande 
20 % med externa medel, dvs med lån. Med hänsyn till det årliga investeringsbehov som normalt finns, 
krävs därför för en balanserad finansiell utveckling att resultatet upprätthålls på en acceptabel nivå. Ger 
inte verksamheten ett överskott att användas till intern finansiering av nettoinvesteringarna eller annan 
ökning av tillgångarna, tvingas kommunen till en allt högre lånefinansiering med ökad belastning i 
form av ökade finansiella kostnader. Då kommunala investeringar normalt inte ger någon ekonomisk 
avkastning som kan användas för att betala dessa kostnadsökningar, leder detta så småningom till 
att det ekonomiska utrymmet för den egentliga verksamheten minskar. Ett effektivare utnyttjande av 
befintliga investeringar och en minskad kapitalanvändning reducerar istället resultatkravet, och skapar 
därmed utrymme för ökade verksamhetskostnader. En huvudpunkt i den finansiella strategin är därför 
att genom en kontrollerad tillväxt och en hög effektivitet i resursanvändningen minimera det kapital 
som används i verksamheten.

Finansiella mål
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

 Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Mål

Årets resultat, mnkr 284 99 318

Årets resultat/skatteintäkter och generel-
la statsbidrag, %

4,2 1,5 5,1 2-3

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är för Borås 
del grunden till ”God ekonomisk hushållning”. Målet innebär ett resultat som är ca 135 mnkr. Detta 
resultat behövs för att kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna till hela utgiften 
och ha en fallhöjdsmarginal vid oförutsedda händelser. En annan viktig aspekt tidigare år har varit pen-
sionsskulden intjänad t o m 1997 som enligt redovisningslagen inte skall upptas i balansräkningen. För 
Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare normalt inneburit en årlig ökning. Utvecklingen nu 
är att skulden är på väg att plana ut eller minska när de årliga utbetalningarna ökar i högre takt. Under 
2020 minskade pensionsskulden med 10 mnkr inklusive frivilliga återstående avsättningar i balansräk-
ningen. Under åren 2004 - 2018 har sammanlagt 832 mnkr avsatts för att möta ökade pensionskostnader 
ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer 
förutsägbar belastning på resultatet.

Soliditet

 Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Mål

Soliditet, % 71,5 71,7 73,8

Medel från den egna verksamheten, 
mnkr

637 321 262

Årets nettoinvesteringar, mnkr 419 620 821

Självfinansiering av investeringarna, % 152 52 32 80-100

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens till-
gångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till 80 %. För att nå dit behöver självfinansieringen 
av investeringarna ligga över gällande soliditetsnivå. Under 2020 kunde alla investeringar finansieras 
med egna medel från verksamheten. Kombinationen ett högt resultat och relativt låg investeringsnivå 
är förklaringen. Den synliga soliditeten är i stort sett oförändrad under 2020. Om pensionsåtagandena 
inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 72 % till 53 %.
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Finansiell analys av Borås Stad
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen som utvecklats av Kommunforskning i 
Västsverige. 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 samman-
hållet 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.

Resultat

 2020 2019 2018 2017

Årets resultat, mnkr 284 99 318 198

Årets resultat/eget kapital, % 5,3 1,9 6,4 4,3

Årets resultat/skatteintäkter, % 4,2 1,5 5,1 3,3

Resultaten under 2017-2020 har varit positiva varje år men på en varierad nivå. Under perioden har 
de finansiella målen uppfyllts tre av åren. För 2020 beror det höga resultatet till stor del på tillfälliga 
statsbidrag under coronapandemin. Den underliggande skatteutvecklingen har tidigare legat på en hög 
nivå men en nedgång kunde skönjas redan 2019. Pandemin har starkt påverkat år 2020 med en klar 
nedgång i skatteunderlaget men som väl kompenserats av generella statsbidrag. Osäkert läge framåt men 
år 2021 pekar hittills på en stark återhämtning. Realisationsvinster som normalt inte är budgeterade har 
genomgående bidragit till Borås Stad resultat och för 2020 uppgick dessa till 90 mnkr.

Kontroll

Fyra aspekter vid finansiell bedömning

Risk

Vilken balans har kommunen 
haft mellan sina intäkter och 
kostnader under året och 
över tiden?

Föreligger några risker som 
kan påverka kommunens 
resultat och kapacitet?

Vilken kapacitet har kommunen 
haft att möta finansiella svårig-
heter på lång sikt?

Vilken kontroll har kommunen 
över den ekonomiska utveck-
lingen?

KapacitetResultat
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Andel av skatter och generella statsbidrag 

  2020 2019 2018 2017 

Nettokostnader, % 92,0 95,2 92,7 93,9 

Avskrivningar, % 4,4 4,1 3,7 3,6 

Finansnetto, % -0,6 -0,9 -1,5 -0,7 

 95,8 98,4 94,9 96,8 
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Andel av skatter och generella statsbidrag

 2020 2019 2018 2017

Nettokostnader, % 92,0 95,2 92,7 93,9

Avskrivningar, % 4,4 4,1 3,7 3,6

Finansnetto, % -0,6 -0,9 -1,5 -0,7

95,8 98,4 94,9 96,8

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 Borås del har nettokostnadernas 
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden 2017-2020 mestadels legat bättre än den 
finansiella målsättningen på 98 %. Finansnettot tar inte längre några skatteintäkter i anspråk utan bidrar 
till ett ökat verksamhetsutrymme. Borås Stad har än så länge ingen låneskuld inom den kommunala 
nämndverksamheten vilket innebär lägre finansiella kostnader och lägre finansiell risk. Totalt tog de 
löpande utgifterna inkl. finansnettot i anspråk 95,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket 
är klart bättre än det finansiella målet.

Investeringsandel

 2020 2019 2018 2017

Nettoinvesteringar/nettokostnader, % 6,7 10,1 14,2 8,7

Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 142 232 361 229

Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling. 
Nettoinvesteringarna har under 2020 uppgått till 419 (620) mnkr vilket är låga 6,7 (10,1) % av net-
tokostnaderna. Detta är lägre än förra året och beror bl.a. på att planerade investeringsprojekt inte 
genomförts under coronopandemin. Genomsnittligt under perioden har nettoinvesteringarna årligen i 
genomsnitt legat på ca 600 mnkr. Under den kommande 3-års-perioden beräknas nettoinvesteringarna 
uppgå till ca 700 mnkr årligen.

Ett annat mått är hur nettoinvesteringarna förhåller sig till avskrivningarna. För att bibehålla anlägg-
ningstillgångarnas värde behöver nettoinvesteringarna över tiden vara minst lika stora eller något högre 
än avskrivningarna. För Borås del har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat på ca 240 % av 
avskrivningarna.
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Finansiering av nettoinvesteringarna

 2020 2019 2018 2017

Överskott från verksamheten, mnkr 637 321 262 245

Årets nettoinvesteringar, mnkr 419 620 821 495

Självfinansieringsgrad, % 152 52 32 49

Nettoinvesteringarna uppgick under 2020 till 419 mnkr. Samtidigt tillfördes kassaflöde från den löpande 
verksamheten med netto 637 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 152 % vilket innebär att net-
toinvesteringarna till fullo kunnat finansieras med egna medel från den löpande verksamheten. Värden 
under 100 % innebär att nettoinvesteringarna måste finansieras med andra medel ex. extern upplåning 
eller försäljning av fastigheter/mark. Viktigt att framöver upprätthålla en rimlig balans om vi skall kunna 
hålla tillbaka en skuldsättning givet en förmodat högre investeringsnivå.

Kapacitet
Soliditet

 2020 2019 2018 2017

Soliditet, % 71,5 71,7 73,8 72,0

Tillgångsförändring, mnkr 420 338 269 40

Förändring av eget kapital, mnkr 284 99 318 198

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 68 29 100 100
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Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur mycket av tillgångarna 
som har finansierats med egna medel. Soliditeten har under hela perioden legat på ca 72 % vilket är en 
relativt hög nivå. Under 2020 var soliditeten i stort sett oförändrad. Kommunens övergripande långsiktiga 
finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Om hela pensionsskulden inkl. ansvarsförbindelsen 
teoretiskt läggs in i balansräkningen uppgår soliditeten till 53 %.

Skuldsättningsgrad

 2020 2019 2018 2017

Total skuldsättningsgrad, % 28,5 28,3 26,2 28,0

- varav kortfristiga skulder 20,5 20,6 17,4 19,0

- varav långfristiga skulder 0 0 0 0

- varav avsättningar 8,1 7,7 8,8 9,4

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har under perioden varit ganska konstant. 
Avsättningarna har minskat tack vare frivillig inlösen av pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31. 
De långfristiga skulderna är fortsatt 0.

Risk
Likviditet

 2020 2019 2018 2017

Kassalikviditet, % 86 98 130 113

Rörelsekapital, mnkr 6 169 515 388

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna 
betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra omsätt-
ningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder uppgår i bokslut 2020 till 86 (98) %. Kassalikviditet under 100 % innebär att de 
kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Inom internbanken kan både kommunen och 
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pensionsskulden inkl. ansvarsförbindelsen teoretiskt läggs in i balansräkningen uppgår soliditeten till 

53 %. 

Skuldsättningsgrad 

  2020 2019 2018 2017 

Total skuldsättningsgrad, % 28,5 28,3 26,2 28,0 

- varav kortfristiga skulder 20,5 20,6 17,4 19,0 

- varav långfristiga skulder 0 0 0 0 

- varav avsättningar 8,1 7,7 8,8 9,4 

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna 

som finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har under perioden varit ganska 

konstant. Avsättningarna har minskat tack vare frivillig inlösen av pensionsskulden intjänad t.o.m. 

1997-12-31. De långfristiga skulderna är fortsatt 0. 

Risk 

Likviditet 

  2020 2019 2018 2017 

Kassalikviditet, % 86 98 130 113 
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de kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristig och långfristig finansiering genom att utnyttja 
den gemensamma likviditeten. Kommunen har genom goda resultat de senaste åren skapat egen likviditet. 
Denna är just nu externt ränteplacerad på marknaden och som pensionsinlösen. Tidigare utlånades stor 
del av den egna likviditeten till de kommunala bolagen men under rådande omständigheter om bolagen 
får avdragsrätt för dessa räntor gäller detta upplägg.

Extern upplåning

 2020 2019 2018 2017

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 0

Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av lån till de kommunala företagen och andra 
har sedan mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag vara helt amorterad. Effekten visar 
sig på finansnettot som fr o m 2001 är positivt. Kommunen har således för egen del än så länge ingen 
exponerad risk för valutakurs- eller ränteförändringar.

Pensionsåtagande

 2020 2019 2018 2017

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr 160 160 154 158

Avsättning för pensioner, mnkr 420 405 452 488

Pensionsskuld t o m 1997 inom linjen  
avräknat egen frivillig avsättning, mnkr

1 118 1 128 1 106 1 092

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 8 8 8 7

Löneskatt på pensionsåtaganden, mnkr 414 412 417 423

Total pensionsskuld, mnkr 2 121 2 114 2 137 2 169

Pensionsåtagande per invånare, tkr 18,7 18,7 19,0 19,5

Soliditet inkl. samtliga pensions- 
åtaganden, %

52,7 51,7 53,3 50,8

En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de åtaganden/förpliktelser som inte syns i den 
direkta redovisningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl.a. upp den del av pensionsskulden som 
intjänats t o m 1997-12-31. I bokslut 2020 beräknas skulden till 1 118 (1 128). Skulden som finansieras 
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  2020 2019 2018 2017 

Rörelsekapital, mnkr 6 169 515 388 

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 uppgår i bokslut 2020 till 86 (98) %. Kassalikviditet under 100 % innebär att de 

kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Inom internbanken kan både kommunen 

och de kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristig och långfristig finansiering genom att 

utnyttja den gemensamma likviditeten. Kommunen har genom goda resultat de senaste åren skapat 

egen likviditet. Denna är just nu externt ränteplacerad på marknaden och som pensionsinlösen. 

Tidigare utlånades stor del av den egna likviditeten till de kommunala bolagen men under rådande 

omständigheter om bolagen får avdragsrätt för dessa räntor gäller detta upplägg. 

Extern upplåning 

  2020 2019 2018 2017 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 0 

 

Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av lån till de kommunala företagen och andra 

har sedan mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag vara helt amorterad. Effekten 

visar sig på finansnettot som fr o m 2001 är positivt. Kommunen har således för egen del än så 

länge ingen exponerad risk för valutakurs- eller ränteförändringar. 

Pensionsåtagande 

  2020 2019 2018 2017 

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr 160 160 154 158 

Avsättning för pensioner, mnkr 420 405 452 488 
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genom årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen har för sjunde året i följd substantiellt mins-
kat oräknat tidigare regeleffekter eller frivillig inlösen som påverkat skuldens storlek. Minskningen 2020 
är 25 mnkr och beror på att den indexerade uppräkningen av skulden är mindre än effekten av att 
skulden minskar på grund av att fler går i pension eller avlider. Kommunens totala pensionsåtagande 
inkl. särskild löneskatt uppgår till 2 121 (2 114) mnkr eller 18,7 tkr/invånare. Om pensionsåtagandena 
inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 72 % till 53 %.

Borgensåtagande

 2020 2019 2018 2017

Borgensåtagande, mnkr 603 543 469 456

Borgensåtagande per invånare, tkr 5,3 4,8 4,2 4,1

En annan post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden. Här finns bl.a. moderbo-
laget i stadshuskoncernen Borås Stadshus AB:s externa lån på 195 mnkr. Andra större poster är Borås 
Arena 199 mnkr och den kooperativa hyresrättsföreningen Skogslid 57 mnkr. Borgensåtagandet per 
invånare har sjunkit från 10,1 tkr till 5,3 tkr de senaste 10 åren. I takt med att internbanken övertagit de 
kommunala bolagens direkta upplåning från långivarna har också borgensåtagandena kunnat avvecklas. 
Den faktiska lånerisken kvarstår dock.

Kontroll
Budgetavvikelse

 2020 2019 2018 2017

Kommunen, mnkr +114 -5 -87 +22

Nämnder/förvaltningar, mnkr -43 -119 -67 +75

Nettokostnadsutveckling nämnderna, % 3,7 4,8 6,8 3,6

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfredsställande kontroll över verk-
samheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelade kommunbidrag. Tabellen 
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  2020 2019 2018 2017 

Pensionsskuld t o m 1997 inom linjen 
avräknat egen frivillig avsättning, mnkr 1 118 1 128 1 106 1 092 

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 8 8 8 7 

Löneskatt på pensionsåtaganden, mnkr 414 412 417 423 

Total pensionsskuld, mnkr 2 121 2 114 2 137 2 169 

Pensionsåtagande per invånare, tkr 18,7 18,7 19,0 19,5 

Soliditet inkl. samtliga 
pensionsåtaganden, % 52,7 51,7 53,3 50,8 

En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de åtaganden/förpliktelser som inte syns i den 

direkta redovisningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl.a. upp den del av pensionsskulden som 

intjänats t o m 1997-12-31. I bokslut 2020 beräknas skulden till 1 118 (1 128). Skulden som 

finansieras genom årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen har för sjunde året i följd 

substantiellt minskat oräknat tidigare regeleffekter eller frivillig inlösen som påverkat skuldens 

storlek. Minskningen 2020 är 25 mnkr och beror på att den indexerade uppräkningen av skulden är 

mindre än effekten av att skulden minskar på grund av att fler går i pension eller avlider. 

Kommunens totala pensionsåtagande inkl. särskild löneskatt uppgår till 2 121 (2 114) mnkr eller 18,7 

tkr/invånare. Om pensionsåtagandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens 

soliditet från 72 % till 53 %. 

 

Borgensåtagande 

  2020 2019 2018 2017 

Borgensåtagande, mnkr 603 543 469 456 

Borgensåtagande per invånare, tkr 5,3 4,8 4,2 4,1 

En annan post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden. Här finns bl.a. 

moderbolaget i stadshuskoncernen Borås Stadshus AB:s externa lån på 195 mnkr. Andra större 
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ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av resultat efter finansnetto 
exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidraget. Kommunen 
som helhet har under perioden haft varierade budgetavvikelser. För 2020 redovisas en stor positiv bud-
getavvikelse på +114 mnkr efter finansnetto och beror främst på stora ekonomiska tillskott från staten i 
form av tillfälliga generella statsbidrag.

Nämnderna redovisade under 2018 och för 2019 relativt stora negativa avvikelser jämfört med tilldelade 
kommunbidrag. Underskotten har främst stått att finna inom den sociala sektorn men även gymnasie-
verksamheten och lokalförsörjningsverksamheten har uppvisat negativa resultat. För 2020 redovisas ett 
totalt nämndunderskott på -43 mnkr varav obudgeterade kostnader för sanering och rivning av Gässlösa 
avloppsreningsverk ingår med 34 mnkr. Skälet till ett förbättrat nämndresultat totalt kan delvis förklaras 
av coronapandemin genom att kommunala tjänster som ex. barnomsorg och hemtjänst inte utnyttjats 
i lika hög grad som ett normalår. Å andra sidan har intäktsfinansierade verksamheter som bad och 
idrottsanläggningar haft stora bortfall.

Avslutande kommentarer
Borås Stad kan för 2020 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på +284 mnkr vilket är väl över vårt 
finansiella mål. Staden är medveten om att resultatet har kunnat hållas så högt bl.a. tack vare högre 
generella statsbidrag men även realisationsvinster från försäljning av mark- och fastigheter bidrar. Inom 
resultatet redovisar nämnderna glädjande nog ett klart bättre resultat än förra året. Utöver corona- 
effekter har nämnderna på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an de effektivitetskrav som ålagts dem. Detta 
är ett bra utgångsläge och tillfredsställande i en period framöver med troligtvis snävare marginaler och 
demografiska utmaningar.

Under 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att inrätta Resultatutjämningsreserv RUR. Vid utgången 
av 2019 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. I bokslut 2020 kommer Borås inte att sätta av 
något ytterligare till RUR. Bedömningen är att den nuvarande nivån är tillräcklig. Kommunfullmäktiges 
regelverk anger att RUR får användas om skatteunderlaget är på en låg nivå. Detta förhållande kommer 
att gälla under 2021.

Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 161 (1 185) mnkr kr exkl. löneskatt som finansieras 
med årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa utbetalningar förväntas att öka framöver 
i takt med stora pensionsavgångar. Sammantaget har Borås Stad gjort avsättningar på 832 mnkr till 
pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31. Under 2019 genomfördes den senaste inlösen genom försäk-
ring hos KPA. Efter det återstår ingen egen avsättning till pensionsskulden i kommunens balansräkning 
förutom reservering för indexering av inlösen på 42 mnkr innan överskottsfonden från försäkringen kan 
tas i anspråk. Avsättningarna och inlösen av delar av pensionsskulden har hållit nere de löpande årliga 
utbetalningarna av pensioner vilket var ett av syftena. Detta bidrar till att  verksamheterna kan få ett 
större ekonomiskt utrymme.

Kommunens kostnadsutveckling har legat på en lägre nivå under 2020. Nämndernas nettokostnader 
har ökat med 3,7 % att jämföras med 4,8 % under 2019. Inför 2021 är det viktigt att verksamheterna 
har balans i ekonomin vilket är nödvändigt då marginalerna är knappare i ett osäkert konjunkturläge.

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR pekar på en ökningstakt på i genomsnitt 3,5 % per år 
den kommande tre-års perioden. En stor osäkerhet måste läggas in när och i vilken takt coronavirusets 
effekter klingar av. Skatteunderlagsnivån oaktat andra omständigheter är något högre än tidigare prog-
noser under 2020 och kan utgöra rimliga förutsättningar för en bra verksamhet som kan hållas nära 
våra finansiella mål.
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Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet mycket med s k ”early warnings” och täta rappor-
teringar till kommunledningen för att ha snabb information om den ekonomiska utvecklingen hos 
verksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna möta både inkomstminskningar och om kostnaderna 
i verksamheten drar i väg. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta är ett tydligt ledar-
skap, kostnadsmedvetenhet, en samsyn när det gäller det ekonomiska läget och att inse vikten av att 
sätta in åtgärder i tid för att undvika drastiska oplanerade kostnadsnedskärningar. Sammantaget har 
åtgärderna bidragit till att Borås har en ekonomi, om än ansträngd, i ordning inför 2021 vilket ger en 
stabil plattform inför framtiden. En stor del i den ekonomiska framgången är att budgeten till varje 
krona inte är ianspråktagen till planerad verksamhet. Både centralt och på nämndnivå har det avsatts 
buffertar för att kunna möta oförutsedda händelser. Detta gör ekonomin mindre känslig för föränd-
ringar. Oplanerade kostnadsökningar eller intäktsminskningar kan då hanteras utan att stora ingrepp 
i verksamheten måste göras.

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås är att bibehålla en uthållig resultatnivå och en investerings-
nivå som dels klarar reinvesteringsbehovet och dels inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Borås 
Stad har haft en positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt ca 1 100 personer årligen motsvarande 
1 % de senaste 5 åren. Ökningen har medfört att efterfrågan på kommunens tjänster ökat och därmed 
också kostnaderna. Det är därför en stor utmaning för Borås att se till att verksamhetens nettokostnader 
relativt sett inte ökar mer än vad skatteintäkterna bär.

Händelser av väsentlig betydelse
Den rådande Coronapandemin har överskuggat det mesta under större delen av 2020. I början på mars 
aktiverades den centrala krisledningsstaben och genom dess arbete har Borås Stad och de olika verk-
samheternas kamp mot pandemin samordnats. Många har fått ställa om stora delar av sitt ordinarie 
arbete för att hantera de situationer och frågor som uppkommit i pandemins spår. Flera verksamheter 
inom idrott och kultur har varit tvungna att hålla stängt delar av året med intäktsbortfall som följd, men 
även till viss del kostnadsbesparingar för till exempel inställda evenemang. För andra verksamheter har 
pandemin inneburit lägre verksamhetsvolym, till exempel inom förskolan och hemtjänsten, vilket då 
givit lägre kostnader. De bolag som hanterar stora delar av stadens viktiga infrastruktur i form av vatten, 
värme och el var snabba med att ställa om för att minimera och hantera eventuell smitta och för dem 
har pandemin haft begränsad påverkan, både gällande verksamhet och ekonomi. Även övriga bolag har 
fått ställa om sina verksamheter i olika omfattning och för majoriteten av bolagen har den ekonomiska 
påverkan varit begränsad. Kommunen har erhållit stora statsbidrag för att hantera pandemin, som bidrar 
till ett budgetöverskott och ett starkt resultat för kommunen. För 2021 förväntas effekter av pandemin 
påverka verksamheterna åtminstone under första halvåret.

Kommunen har bidragit till att sanera och återställa Gässlösa avloppsreningsverk efter avslutad verksam-
het. Huvudansvarig är det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB. Totalt bidrar kommunen 
med 80 mnkr, varav 61 mnkr har belastat 2020 års bokslut.

Tvister
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiberdrag-
ningar i våra gator och vägar. Totalt utestående fakturerat belopp uppgår i bokslut 2020 till 52,6 mnkr. 
Kommunen har reserverat 75 % av detta motsvarande 39,4 mnkr som en säkerhetsmarginal vid en 
eventuell kundförlust. En inledande medlingsförhandling kommer att ske under första halvåret 2021.

AB Bostäder i Borås har en pågående tvist med den entreprenör som färdigställde ombyggnationen av 
Våglängdsgatan 19, och som sedan stämde bolaget under 2019. Ärendet ligger hos Borås Tingsrätt för 
beslut. Bolaget tog hela kostnaden i bokslutet 2019.
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Borås Energi och Miljö AB har gått till skiljedomstol gällande en tvist med den entreprenör som uppförde 
kraftvärmeverket i EMC-projektet. Bolaget har ställt krav på att entreprenören ska byta ut isoleringen 
i kraftvärmeverket. Processen förväntas pågå åtminstone hela 2021.

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under året uppgick till 1 229 (2 048) mnkr. Kommunen 
står för 419 mnkr och bolagen för 810 mnkr. Bland annat har AB Bostäder i Borås påbörjat nybyggnatio-
nen av 144 lägenheter i Regementsstaden samtidigt som planeringen fortgår för flera andra projekt. Borås 
Elnät AB har fortsatt utbyggnaden av ny elledningsinfrastruktur i form av en 130 kilovoltsring runt Borås 
för en tryggad elnätsinfrastruktur. Andra stora pågående projekt, som varit uppe för Kommunfullmäktiges 
ställningstagande, är Viskaforshem AB:s uppförande av 13 småhus på Källsprångsvägen och byggnatio-
nen av ett trygghetsboende i centrala Viskafors samt Borås Energi och Miljö AB:s nyligen uppstartade 
projekt med ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall, som beräknas ta tre år att införa.

Nedan redovisas slutförda projekt under året överstigande 30 mnkr.

Större investeringsprojekt som är klara 2020, mnkr

Projekt Godkänd utgift Utfall 2020 Totalt utfall

Sjömarkenskolan ombyggnad 114 4,5 116,3

Alidebergs förskola, Vildmarken 47,4 2,9 46,6

Skjutbana för polishögskolan 32 0,2 30,1

50 lägenheter Uppegården, Toarpshus 121 116,8

Borås Event, Industribyggnader i Borås 48 44

Styrning och uppföljning av den kommunala  
verksamheten

Styrning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra 
kommunkoncernens verksamhet med utgångspunkt i gällande lagar, förordningar och annan statlig 
styrning. Vision och strategi ”Borås 2025” som bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är 
den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet och består av sju strategiska målområden.

Budgetprocessen är central för kommunens styrning och Kommunstyrelsen bereder nämndernas för-
slag. I budget omsätts politiska prioriteringar till ramar för nämndernas verksamhet. Därefter fastställer 
Kommunfullmäktige kommunens budget. Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. 
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 genomförs månadsuppföljningar och tertialuppföljningar.

Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är någon 
skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångspunkt från 
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årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB 
samt de bolag som inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen 
mandat att uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv med utgångspunkt i bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, 
av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv eller uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen 
efter delegation av Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma ägardirektiv.

Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt som kommunens årsredovisning. 
För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. För kommunalförbunden 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ankommer 
det på respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

I samband med granskningen av årsredovisningarna gör Kommunstyrelsen den lagstadgade prövningen 
om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Enligt av Kommunfullmäktige beslutade Regler för intern kontroll är det Kommunstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för att en god intern kontroll finns. Intern kontroll kan övergripande definieras 
som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 
Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har nämnderna och bolagens styrelser inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd och styrelse ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och 
anta regler och anvisningar för denna och ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde.

Intern kontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet 
med att hantera risker som kan hindra att framtida målsättningar uppnås.
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Uppföljning per verksamhetsområde
Här presenteras kommunens större verksamheter utifrån ett fokus på viktiga händelser under 2020.

Kultur och fritid

Händelser under året
Flera internationella konst- och modeutställningar har trots pandemin kunnat genomföras under året 
på Textilmuseet och Konstmuseet:

• Gianni Versace - retroperspective,

• Body Beautiful - Diversity on the catwalk,

• Patricia Piccinis skulpturer - Embrace the future

• Generation - En spegling av 1900-talets konstscen

• Familjeföreställningen Den oändliga historien på Stadsteatern.

• Utomhussatsningar på Borås museeum

Borås Arena har under året uppgraderas med bland annat modernisering av teknik, omfattande under-
hållsarbete samt anpassningar till UEFA:s nya arenakrav. Dessutom har lounger och supportertorg 
förnyats.

Boråshallen har förstärkts med en restaurang på läktaren för att förhöja upplevelsen bl.a. under Borås 
baskets matcher.

Projektet Kraftsamling Sjöbo som syftar till att lyfta stadsdelen har avslutats. Ambitionen är att resultatet 
från projektet skall bidra till att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående område som sjuder av 
positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.

fördelning nettokostnader

Politik Adm och övrigt
7%

Bibliotek
13%

Museer och konst
7%

Teater
5%

Kulturskola
8%

Idrottsanläggningar
25%

Bad
9%

Fritidsgårdar
8%

Förebyggande
arbete/folkhälsa

7%

Föreningsbidrag 
 och kulturstöd

11%
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Verksamhetsmått

 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Kultur

Andel kulturaktiviteter för barn och unga, % 50 52 54

Antal besökare Textilmuseet 34 089 66 346 49 076

Antal elever Kulturskolan 6 618 5 601 5 545

Fritid

Bidragsberättigade ungdomar i föreningar 21 413 20 923 21 387

Antal aktiviteter ungdomar 64 773 60 218 62 398

Pojkar/flickor, % 59/41 57/43 57/43

Utnyttjade timmar på Borås Arena 1 915 3 093 3 103
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Vård och omsorg

Händelser under året
Sociala omsorgsnämnden har under ett års tid arbetat med tillitsbaserad styrning och ledning genom bl.a. 
en pilotgrupp. Pilotgruppen avslutade sitt arbete och i samband med det tog de fram olika rekommenda-
tioner på hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med styrning och ledning. Dessa rekommendationer 
handlar om stärkt samarbete mellan och inom olika yrkesprofessioner, att tydliggöra roller och ansvar 
samt att fortsätta arbetet för att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap.

Under året har Arbetslivsnämnden haft åtta nya skrivna avtal med IOP (Idéburet offentligt partnerskap).

Vård- och äldrenämnden har infört förenklat beslutsfattande för insatser avseende städ, tvätt och digitalt 
stöd i hemmet.

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde.

Verksamhetsmått

 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Vård och äldre

Antal personer med hemtjänst 3 042 3 149 3 123

Försörjningsstöd

Antal hushåll med försörjningsstöd 705 708 679

Social omsorg

Antal personer med LSS beslut 943 933 914

fördelning nettokostnader

Missbruksvård
7%Försörjningsstöd

3%

Hemtjänst
35%

Vård- och omsorgsboende
29%

Funktionshinder
26%
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Utbildning

Händelser under året
Coronapandemin har haft en genomgripande och stor påverkan på utbildningsnämndernas samtliga 
ansvarsområden och verksamheter. Men under året har även följande händelser inträffat:

En ny familjecentral har startat i centrum.

Daltorpskolan F-6 "Gässlösaskolan" har fått ett investeringsbeslut och om allt går enligt plan ska den 
stå klar 2023.

En centralt placerad KAA-enhet har inrättats under våren 2020 i samverkan med Arbetslivsförvaltningen 
och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Vuxenutbildningen har under året samlat sin verksamhet i centrum, vilket skapar de förutsättningar 
som krävs för att eleverna ska kunna kombinera kurser i sina individuella scheman.

KAA= Kommunalt aktivitetsansvar

Verksamhetsmått

 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Liknande 
kommuner

Förskola
Antal inskrivna Boråsbarn i förskola 5 841 6 007 6 118

Barn per personal 5,0 5,1 5,3 5,0

Grundskola
Antal Boråselever i grundskola 12 346 12 172 11 786

Antal elever per lärare 12,1 12,1 12,2 11,8

Elever behöriga till gymnasieskola, % 84,4 79,9 80,0 80,5

Gymnasium
Antal elever i Borås gymnasieskolor 4 341 4 287 4 407

Elever per lärare i kommunal gymnskola 12,3 11,9 11,0 12,0

Examen inom 3 år, komm. skolor, % 68,5 70,3 71,9 57,1

Liknande kommuner: Uppgifter personaltäthet avser 2019. 
Personaltäthet grundskolan avser inlämnade uppgifter till SCB.
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Tekniska verksamheter

Händelser under året
Under året har flera stora byggprojekt färdigställts, exempelvis: Vildmarkens förskola, ombyggnation 
av Boråshallen etapp 1, anpassning av Daltorpskolan till 7-9, Almåsgymnasiets NO salar och Borås 
simarena etapp 1.

• En femårig plan för tillsynsarbete av sprinkler och övrigt brandskydd på våra LSS- 
och äldreboenden har tagits fram i samarbete med SÄRF.

• Borås nominerad till Årets "Håll Sverige rent"-kommun.

• Film om cykling i Borås.

• Projektering och beställning av sista etappen av Viskanpromenaden.

• Kommunikationsprojekt vinter och fastighetsägaransvar.

• Projekt Nybron - ansökan om vattenverksamhet till Mark-och miljödomstolen.

• Utökat uppdrag att sysselsätta och arbetsleda ferieungdomar. 

Verksamhetsmått

 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Riket

Miljöbilar i kommunorganisationen (%) 63,0 62,2 64,2 42,4

Antal färdtjänsttillstånd/1000 invånare 38 41 42 31

Väghållning huvudgator (kr/m2) 49,14 55,57 52,10

-därav vinterväghållning 19,26 23,78 25,91

Beläggningsunderhåll (m2) 145 224 179 846 211 244

Planterade ytor total (m2) 65 700 65 600 65 683

Externt inhyrda verksamhetslokaler (m2) 238 942 236 308 229 448

fördelning nettokostnader

Beläggningsunderhåll
8%

Vinterväghållning
8%

Skog, natur, parker
12%

Persontransporter
32%

Fastighetsunderhåll
40%
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Borås 2025 - Strategiska målområden
Borås 2025 inleds med följande text:

”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. 
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, 
förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever 
människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som 
industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. Vi arbetar 
för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en 
stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för 
en hållbar utveckling."

Indikatorer
Vision och strategi ”Borås 2025” är den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet. Borås 
Stads budget är strukturerad efter visionens sju strategiska målområden. Inom varje målområde finns 
ett antal indikatorer som visar om Borås Stad närmar sig visionen. Varje indikator är kopplad till ett 
mätbart målvärde.

I de flesta fall avser indikatorerna en nämnds verksamhet. I de fall indikatorerna avser verksamhet i flera 
nämnder ingår i den följande sammanställningen de uppnådda resultaten för kommunen i sin helhet. 
För att se de enskilda nämndernas analyser och kommentarer till resultaten hänvisas till nämndernas 
respektive årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indikatorerna med uppgifter om målupp-
fyllelse, utfall 2018 och 2019, mål 2020 samt utfall 2020.

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)  6

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 99,9 % av 
målvärdet)  14

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)  5

Antal indikatorer vars utfall saknas eller redovisas senare under 2021 - 1

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige 26

Uppdrag
I de fall uppdraget finns på flera nämnder ingår i den följande sammanställningen den uppnådda statusen 
för kommunen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas resultat hänvisas till nämndernas årsredo-
visningar. I sammanställningen redovisas uppdragen med status och om uppdraget ska avslutas eller inte.

Antal genomförda uppdrag  18

Antal delvis genomförda uppdrag  28

Antal ej genomförda uppdrag  6

Totalt antal uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige 52
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Människor möts i Borås
Visionens text kring målområdet:

”Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker 
självkänslan.”

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER TILL NÄMNDERNA

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp- 
fyllelse

Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Personer som en hemtjänsttagare 
möter, antal/14 dagar (medelvärde).

 16 15 17 17

Antal lägenheter som är trygghets-
bostäder.

 221 230 221 221

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

 82 92 84 83

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

 83 90 81 81

Antal gästnätter i Borås.  124 774 221 000 225 846 216 616

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde).
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats sedan föregående år, trots en pågående pandemi som 
inneburit hög frånvaro av medarbetare för verksamheten. Personalkontinuitet innebär att den enskilde 
får vård och omsorg av så få olika personal som möjligt. En åtgärd som vidtagits i den egna verksamheten 
för att uppnå måluppfyllelse är en utökning av grundbemanningen, dvs högre andel tillsvidareanställda 
medarbetare och färre andel timvikarier. Verksamheten arbetar aktivt med säkra att medarbetarna har 
de kompetenser som krävs som exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån delegation. En god 
schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper knutna till vissa 
brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse.  Analys av korta besök är genomförd och visar 
att ca 5 % av alla korta besök handlar om medicingivning. När dessa besök inte kan samplaneras med 
andra insatser kan det innebära försämrad kontinuitet. Att minska frånvaro och att öka trivsel bland 
medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet. Vid sista kontinuitetsmätningen 
under året hade fyra av hemtjänstgrupperna ett resultat som var lägre än målvärdet på 15 personer.

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder.
En del trygghetsbostäder är under uppbyggnad, bland annat bygger AB Bostäder Regementsstaden med 
48 trygghetsbostäder, men trolig inflyttning under 2022. Även Viskaforshem förväntas ha inflyttnings-
klara trygghetsbostäder under 2022 i Viskafors. Vård- och äldrenämnden har ett samarbetsprojekt med 
Viskaforshem där en öppen mötesplats planeras i samma lokaler som trygghetsbostäderna. Fristadbostäder 
planerar ett trygghetsboende med ett 30-tal lägenheter, som också har troligt inflyttning under 2022 
och där är det gångavstånd till den öppna mötesplatsen på Skogslid.

Utöver dessa trygghetsbostäder planerar AB Bostäder för att bygga trygghetsbostäder på Kyrkvägen i 
Brämhult och Toarpshus i Dalsjöfors.
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Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller 
oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %.
Målvärdet är inte uppnått och har försämrats något mot föregående år. Personer som har hemtjänst ska 
ges möjlighet till delaktighet gällande deras vård och omsorg och påverka hur insatser förläggs och utförs. 
Utbildning i social dokumentation har planerats löpande under året med utgångspunkt i IBIC (individens 
behov i centrum) och grundas på vikten av den enskildes delaktighet av dess vård och omsorg. Dock har 
utbildningen behövts pausats under pandemin. Utveckling har gjorts av uppdraget kontaktperson då 
tidigare arbetssätt inte fungerat som tänkt och förväntas ge positivt resultat framöver. Välkomstsamtal 
har införts där information om verksamheten ges på ett informativt och strukturerat sätt med enhetschef 
och medarbetare, även brukarens genomförandeplan utformas under samtalet på hur hjälp och stöd 
önskas att utföras. Uppföljningssamtal tillsammans med den äldre där planen revideras är också av vikt 
så att hjälpinsatserna utförs utifrån faktiskt behov. I juni månad fick hemtjänsten i uppdrag av nämnden 
att anpassa insatsplaneringen, både utifrån organisation och arbetssätt i syfte att bla öka delaktigheten. 
Förändringsarbetet  kommer vara genomfört under våren 2021.

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma 
med stöd från hemtjänsten, %.
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats jämfört med föregående år. Vården och omsorgen ska 
vara samordnad och sammanhållen, vilket innebär att kommunens hemtjänst och hemsjukvård samt 
primär- och specialistvård ska samverka runt de mest sjuka äldre för att uppnå så god livskvalitet och 
trygghet som möjligt. Den enskilde ska ges möjligheter till delaktighet och kunna påverka hur insatser 
förläggs och utförs. Med delaktighet i utformningen av sina insatser ökar förutsättningarna för att känna 
sig trygg. Utveckling har gjorts av uppdraget kontaktperson då tidigare arbetssätt inte fungerat som tänkt 
och förväntas öka trygghetskänslan då relationen till vissa medarbetare förstärks. Välkomstsamtal har 
införts där information om verksamheten ges på ett strukturerat sätt av enhetschef och medarbetare. 
Även genomförandeplan utformas här utifrån den enskildes önskemål om hur hjälp och stöd ska utföras.

Antal gästnätter i Borås.
Utfall för jan-dec 2020 är 124 774 belagda bäddar. Jämfört med samma period året innan är detta 
ca 100 000 färre belagda bäddar. Utfallet visar på de stora negativa effekter Covid-19 har haft på besök-
snäringen som helhet. Det procentuella tappet i Borås ligger nära rikssnittet. Hotell har tvingats stänga 
och därmed har också den disponibla kapaciteten minskat. Bedömningen är att besöksnäring är den 
bransch som snabbast påverkades och eventuellt kommer att bli den som återhämtar sig sist.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

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

Delvis 
genomfört

Fritids- och folk-
hälsonämnden

2018

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under 2018 ta fram ett åtgärdspro-
gram mot hedersrelaterat våld.

Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2018
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Utreda ny yta för evenemangsom-
råde

Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2019

Söka ny yta för evenemangsom-
råde.

Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2019

Föreningshus där bland annat kul-
tur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme 
ska utredas.

Delvis 
genomfört

Fritids- och folk-
hälsonämnden

2019

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

Genomfört Kommun- 
styrelsen

2020 Avslutas

Behovet av renovering och tillgäng-
lighetsanpassning av Kommunfull-
mäktiges sessionssal ska utredas.

Genomfört Lokalförsörj-
ningsnämnden

2020 Avslutas

En ny mötesplats i stadsdelen Göta 
ska utredas.

Genomfört Fritids- och folk-
hälsonämnden

2020  
Avslutas 
utredningen är 
framtagen 

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

Delvis 
genomfört

Fritids- och folk-
hälsonämnden

2020

Kulturnämnden ska utreda möj-
ligheten att skapa ett ”Art Cen-
ter” – ett konstens skyltfönster. 
Utredningen ska belysa hur olika 
konstformer kan användas, till 
exempel Lars Thunbjörks fotosam-
ling, och hur man kan möjliggöra 
för möten mellan boråsare.

Delvis 
genomfört

Kulturnämnden 2020

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

Delvis 
genomfört

Sociala om-
sorgsnämnden

2020 Avslutas 
utredningen är 
genomförd

Vård- och äldrenämnden får i 
uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort 
anhörigansvar för sina föräldrar, 
syskon eller andra i sin närhet

Genomfört Vård- och äldre-
nämnden

2020 Avslutas Ett 
särskilt ärende 
angående 
ändrat regle-
mente tas fram 
och behandlas 
samtidigt som 
årsredovisning-
en.
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Visionens text kring målområdet:

”Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga 
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.”

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER TILL NÄMNDERNA

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp- 
fyllelse

Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

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

 96 100 95,7 95,8

Plats på förskola på önskat place-
ringsdatum, andel barn (%)

 96 97 81 74

Andel elever i åk 9 som är behöriga 
till något nationellt gymnasiepro-
gram, %.

 84 90 80 80

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.  223 222 220 222

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

 89,1 100 87,2 87,3

Andel elever som känner sig trygga 
i gymnasieskolan, %.

– 100 95 95,2

Andel elever med högskoleförbere-
dande respektive yrkesexamen.

 92 95 91 93

Andel barn och unga som inte lever 
i hushåll med försörjningsstöd, %.

 99 99 99 98

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på  
förskolan, %.
Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant och andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten har varit stabil 
de två senaste åren på ett deltagande med cirka 85 procent. 3 procent av de svarande har uppgett att 
de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Rektor analyserar sina verksamheters 
resultat tillsammans med personal och verksamhetschefer. De enheter som har lägre nöjdhet arbetar 
med riktade insatser för att öka känslan av trygghet.

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda 
barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt 
stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

Under 2020 fick 96 % av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum. Utfallet för Borås Stad 
påverkas positivt av ett minskat tryck på förskoleplatser under våren 2020. Detta till följd av att fler vård-
nadshavare än normalt valt att skjuta upp sin förskolestart, samt att Förskolenämnden med hänvisning 
till covid-19 tillfälligt under våren nekade barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga 
att lämna på förskolan. I de kommuner som följer indikatorn (ovägt medel) fick 63 % av barnen plats 
på önskat placeringsdatum (källa: Kolada). I genomsnitt fick de barn som inte fick plats på önskat 
placeringsdatum vänta i 24 dagar. För att fortsatt kunna erbjuda så många barn som möjligt plats på 
önskat placeringsdatum har förvaltningen under 2020 fokuserat på att göra handläggningen så effektiv 
som möjligt. Främst har det handlat om att tydliggöra och implementera en gemensam planerings- och 
placeringsprocess.
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Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasie- 
program, %.
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84% av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörig-
het. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 procentenheter 
från föregående år.

En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och utveck-
lingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta arbetet måste 
systematiskt integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra att högre nivå av måluppfyllelse uppnås 
kommande läsår.

Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
Elevers frånvaro är en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse.

Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är ett ärende i 
Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, svenska som 
andraspråk, matematik samt riktade insatser till skolenheter med vissa behov.

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.
Målvärdet för elevernas meritvärde har uppnåtts. Utfallet är 223 i jämförelse med målvärdet 222. 
Måluppfyllelsen har överträffats. Utfallet är 3 poäng högre jämfört med 2019. Orsaker till förbättring 
bedöms vara det långsiktiga kvalitetsarbete som tagit fram sedan förvaltningens bildande. 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.
Målvärdet är inte uppnått. Resultatet för upplevd trygghet har dock ökat med cirka 2 procentenheter från 
87,17 2019 till 89,2 2020. De främsta orsakerna till detta anses fortfarande vara brister i det hälsofräm-
jande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, konflikt och 
mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för att goda relatio-
ner, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. Kontinuiteten har brustit 
något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och oroligheter. Sjukfrånvaro 
hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet påverkas negativt. I relation 
till detta, samt sett till de historiska utfallen som varit oförändrade under 2017/2018 och 2018/2019, ses 
även den lilla förbättringen på två procentenheter som en positiv utveckling för förvaltningen.  

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.
Med anledning av den rådande Coronapandemin har Skolklimatsundersökningen inte kunnat genom-
föras under föregående läsår, utfall saknas således inom indikatorn.

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen.
92 % av eleverna avslutade sina studier med en gymnasieexamen vilket är en förbättring från föregående 
läsår men något under det satta målvärdet. Utfallet är i stort sett detsamma som för Riket och får anses 
som ett mycket gott slutresultat med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs via fjärr- och 
distansundervisning.
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Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %.
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, 
växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med ekonomiskt 
bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets bästa och 
dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Hur man kan stötta unga med 
NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att de-
ras möjlighet att delta i föreningsli-
vet ökar ska utredas.

Delvis 
genomförtt

Fritids- och folk-
hälsonämnden

2019

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

Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas

Individ- och familjeomsorgsnämn-
den får i uppdrag att, i nära sam-
verkan med andra nämnder som 
jobbar med barn och ungdomar, 
utreda möjligheterna att inrätta en 
särskild förebyggandeenhet med 
uppdrag att motverka att unga i 
riskzon hamnar i normbrytande 
beteenden.

Ej genomfört Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden

2020

Individ- och familjeomsorgsnämn-
den ska, tillsammans med Arbets-
livsnämnden, utreda om åldern 
som relationsvåldsenheten riktar 
sig till kan sänkas från 18 år till 16 
år. Utredningen ska också belysa 
vilken hjälp ungdomar mellan 16 
år och 18 år kan få av respektive 
nämnd.

Genomfört Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden

2020 Avslutas Utred-
ningen behand-
lad i samband 
med tertialupp-
följning 2.

Samordningsansvar för arbetet 
med att motverka psykisk ohälsa 
hos barn och unga ska fastställas.

Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2020

Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med Arbetslivsnämn-
den se till att samhällsintroduktion 
erbjuds på alla familjecentraler.

Delvis 
genomfört

Förskole- 
nämnden 
Arbetslivs- 
nämnden

2020

Grundskolenämnden uppdras att 
utreda konsekvenserna av det 
uteblivna statsbidraget fritidshems-
satsningen.

Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas
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Företagande växer genom samverkan
Visionens text kring målområdet:

”Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.”

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER TILL NÄMNDERNA

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp- 
fyllelse

Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

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

 3,5 3,7 3,46

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

 72 76 72 74

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI)
Utfall avser det värde som kan ses efter tertial 2 2020. Värdet för hela året presenteras först i maj 2021.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

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

Genomförtt Miljö- och 
konsument-
nämnden

2020 Avslutas

Livskraftig stadskärna
Visionens text kring målområdet:

”En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser.”

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER TILL NÄMNDERNA

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp- 
fyllelse

Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

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

 96 98 99 98

Antal nyproducerade lägenheter av 
AB Bostäder

 112 118 33 0
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Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som 
fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.
Antalet bygglov och förhandsbesked var rekordhögt. Nämndens arbete med att förkorta hand-
läggningstiderna pågår fortlöpande. Ett f lertal ändringar i rutiner och arbetssätt har med-
fört att handläggningstiden kortats ned under senare år. Bland annat följs samtliga pågående 
ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har tagits bort. 
Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort handlägg-
ningstid som möjligt. Andelen fullständiga bygglovsansökningar som fått beslut inom 8 veckor 
har uppgått till 96%, vilket är något lägre än föregående år mot bakgrund av ökat distansarbete. 
Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor 2020 trots att antalet ärenden 
ökat jämfört med 2016-2019.

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder
Antalet nyproducerade lägenheter under året är en liten avvikelse jämfört med målvärdet. Bolaget planerar 
för flera ny- och ombyggnationer för kommande år, bland annat 144 lägenheter på Regementsstaden 
samt Glesvingen som ska byggas om till studentbostäder. Den långsiktiga investeringsplanen visar på 
flera projekt i närtid. En förutsättning för att dessa projekt ska hålla tidplanen är framtagande och god-
kännande av detaljplaner.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

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

Delvis 
genomförtt

Borås kommuns 
Parkerings AB

2015

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

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2017 Avslutas ingår i 
grunduppdraget

Ett förslag för utveckling av Stora 
torget ska tas fram.

Ej genomfört Kommun- 
styrelsen

2019

Konkretisera förslag på att för-
verkliga det som i översiktsplanen 
kallas det Grön-blå stråket (parken 
genom staden) som ingår i den 
beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kom-
munstyrelsen för beslut.

Genomfört Samhällsbygg-
nadsnämnden

2020 Avslutas

Tekniska nämnden utreda möjlig-
heten att göra ytterligare gångfart-
sområden.

Genomfört Tekniska  
nämnden

2020

Kulturnämnden ska, i samarbete 
med Tekniska nämnden, se över 
Annelundsparkens förutsättningar 
och utvecklingsmöjligheter. Utred-
ningen ska särskilt belysa hur man 
kan använda konstnärlig utsmyck-
ning, ljus och ljud för att göra en 
promenad i parken till en kulturell 
upplevelse.

Delvis 
genomförtt

Kulturnämnden 2020
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Visionens text kring målområdet:

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER TILL NÄMNDERNA

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp- 
fyllelse

Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

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

 85 80 82 74

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

 29 37 0 0

Andel närproducerade livsmed-
el, %.

 21 25 22

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 
100Mbit/s, %.
Bredbandsstatistik för år 2020 publiceras, som varje år, sannolikt den tredje veckan i mars och avser då 
ett mätdatum som ligger runt den 15/10 föregående år. Som utfall för 2020 sätts då dagsläget 15/10 2019.

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus.
Avvikelsen i antalet nyproducerade lägenheter förklaras av förskjutningar i tidsplanen avseende ett projekt 
med 13 lägenheter. Inflyttning planeras till våren 2021. Bolagen planerar för flera projekt för de kom-
mande åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors samt Fristad. En förutsättning för nyproduktion 
är framtagande och godkännande av detaljplaner.

Andel närproducerade livsmedel, %.
Målet är inte uppnått och ligger i nivå med förra året. Pandemin som inneburit delvis nedstängda enhe-
ter kan ha påverkat att målet inte blivit uppnått. Resultatet är kopplat till möjligheten för Borås Stad 
att teckna avtal med närproducenter vilket förväntas öka över tid med hjälp av distributionscentralen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig  
nämnd/bolag

År som upp- 
draget startar

Avsluta

Arbetet med landsbygdsutveck-
lingens innehåll, organisatoriska 
placering och ansvarsfördelning 
ska utredas och tydliggöras.

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2019

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning.

Delvis 
genomförtt

Kommuns- 
tyrelsen

2019

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

Genomfört Kommun- 
styrelsen

2020 Avslutas

Utbyggnadsstrategier för våra 
serviceorter med närområde ska 
tas fram.

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2020
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Visionens text kring målområdet:

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig  
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en cykelstrategi.

Genomfört Kommun- 
styrelsen

2017 Avslutas 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos Västtra-
fik så att närtrafiken kan gälla även 
i de mindre tätorterna som vi har i 
Borås.

Ej genomfört Kommun- 
styrelsen

2017

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden ska 
utredas.

Ej genomfört Kommun- 
styrelsen

2019

Hur hållbar mobilitet bäst kan upp-
nås ska utredas.

Ej genomfört Kommun- 
styrelsen

2019

Kommunstyrelsen ska utreda 
införandet av anropsstyrd kollektiv-
trafik, så kallad närtrafik, även på 
helger.

Genomfört Kommun- 
styrelsen

2019 Avslutas

Pendlingsparkeringar runt staden 
och samåkningsparkeringar ska 
utredas i samarbete med Tekniska 
nämnden, Parkeringsbolaget, Väst-
trafik och Trafikverket. Utredningen 
ska innehålla behovsanalys och 
genomförandeplan.

Genomfört Kommun- 
styrelsen

2020 Avslutas 
Behovet finns 
beskrivet i bl a 
Åtgärdsvalsstu-
dier (ÅVS) och i 
Trafikplanen.

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

Genomfört Miljö- och 
konsument-
nämnden

2020 Avslutas

Kommunstyrelsen uppdras att ge-
nomföra en ny, politiskt ledd, utred-
ning om framtidens kollektivtrafik 
genom stadens centrala delar.

Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2020
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Visionens text kring målområdet:

”En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en 
hälsosam och god miljö.”

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER TILL NÄMNDERNA

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp- 
fyllelse

Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Andel ekologiska livsmedel, %.  43 50 43 41

Total energiproduktion från solen-
ergi, mwh

 663 300 230 210

Andel ekologiska livsmedel, %.
Målet är inte uppfyllt och ligger på samma nivå som föregående år. Livsmedelsavtalet innehåller ett 
stort antal ekologiska produkter, men höga livsmedelskostnader och pandemin som inneburit delvis 
nedstängda enheter kan ha påverkat att målet inte uppfyllts. Det är ganska stora variationer på utfallet 
där förskolan ligger mycket nära (49,2%) och djurparken på 21,2%.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp- 
draget startar

Avsluta

En utredning om att minska an-
vändningen av engångsartiklar ska 
genomföras

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2018

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel gymnas-
ierestauranger och stadens offent-
liga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan 
per portion offentligt i menyn.

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2018

Lokalförsörjningsnämnden ges i 
uppdrag att utreda vilka fastigheter 
i kommunens befintliga bestånd 
som lämpar sig för installation av 
solceller.

Genomfört Lokalförsörj-
ningsnämnden

2019 Avslutas ingår 
i grundupp-
draget. Årliga 
investeringsme-
del finns. 

Borås Stads mångåriga interna-
tionella arbete med kunskaps-
överföring inom avfallsområdet 
bör fortsätta. Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda hur detta 
arbete ska bedrivas.

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2020

Servicenämnden får i uppdrag att 
köpa in och driva ett kemikalie-
hanteringssystem som ska stå till 
kommunkoncernens förfogande 
och bekostas av respektive förvalt-
ning/bolag.

Genomfört Service- 
nämnden

2020 Avslutas
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp- 
draget startar

Avsluta

Borås Energi och Miljö ska ta initi-
ativ till en samägd solcellsanlägg-
ning, där såväl företag, föreningar 
och privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas som 
en förändring i bolagets ägardirek-
tiv och fastställas på bolagsstäm-
ma.

Delvis 
genomförtt

Borås Energi 
och Miljö AB

2018

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

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2015

Ekonomi och egen organisation

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER TILL NÄMNDERNA

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp- 
fyllelse

Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %.

 9,1 7,2 7,3 7,4

Arbetad tid för timavlönade omräk-
nat till årsarbeten.

 367,9 440 430,3 446,6

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, %

 35,9 43 40

Antal hushåll som får försörjnings-
stöd i mer än tio månader under 
kalenderåret.

 407 410 399 414

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Sjukfrånvaron har ökat från 7,3 procent 2019 till 9,1 procent 2020. Pandemin och dess konsekven-
ser har varit en bidragande faktor i Borås Stad som i övriga landet. Sjukfrånvaron ökar i samtliga 
åldersintervall för både kvinnor och män. Gruppen yngre medarbetare ligger kvar på höga nivåer 
oavsett kön. Nationellt finns forskning som visar en stark samvariation mellan storlek på arbetsgrup-
per räknat som antal anställda per chef och sjukfrånvaro. I arbetsgrupper med många underställda 
per chef är det svårare att uppmärksamma om medarbetare mår dåligt. Det är svårare att förebygga 
ohälsa och svårare att prioritera tid och andra resurser när medarbetaren väl blir sjuk. Nationell sta-
tistik visar att det finns en större andel stora arbetsgrupper inom kvinnokodade verksamheter. 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 procent tillbaka i arbete. Målet måste 
alltid vara att minska inflödet i sjukskrivning. Det viktigaste är att arbeta aktivt för en god arbetsmiljö 
till alla medarbetare oavsett verksamhet, kön och ålder.
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målet för användandet av timavlönade medarbetare var satt till att inte överstiga 440 årsarbeten. Utfallet 
vid årets slut blev 368 årsarbeten. Störst förändring uppvisar Förskoleförvaltningen som minskat med 36 
årsarbeten och därefter Sociala omsorgsförvaltningen som minskat med nästan 10 årsarbeten. Resultatet 
har sannolikt påverkats av pandemin i två riktningar. För vissa förvaltningar kan situationen bidragit 
till en större restriktivitet med att ta in extra personal med hänsyn till risk för smittspridning. För andra 
förvaltningar har pandemin istället medfört ett lägre behov av ersättare. Till exempel kan distansunder-
visningen bidragit till att gymnasieförvaltningen minskat andelen timavlönade med nästan 5 årsarbeten. 
Det måste avgöras i varje enskilt fall när det är försvarbart att ta in eller avstå från att ta in timavlönade 
ersättare. En alltför restriktiv hållning kan leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad personalrörlighet.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %
Friskvårdsbidraget är max 2 000 kr per person och år och erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhö-
righet och sysselsättningsgrad. Målet har varit att öka nyttjandegraden och få fler medarbetare att välja 
en aktiv fritid. För 2020 var målet att få minst 40 procent av medarbetarna att nyttja bidraget. Utfallet 
blev 36 procent. Under året har 3 698 medarbetare hämtat ut hela eller delar av bidraget, vilket är något 
färre än föregående år. Sannolikt har pandemin påverkat utfallet då nationella restriktioner begränsat 
träningsmöjligheterna, vilket indirekt inneburit begränsad verksamhet för många träningsanläggningar 
under stor del av året.

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under 
kalenderåret.
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKR, där syftet är 
att minska antalet hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för 
att f ler personer ska bryta sitt långvariga bidragsberoende och att f ler barn ska ha föräld-
rar som kan försörja dem genom ett arbete och att färre personer hamnar i utanförskap. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels 
beror det på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdig-
heter i det svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till 
ett arbete eller gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt 
stor grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alter-
nativa arbetsmarknaden är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll 
som är beroende av försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hus-
håll med försörjningsstöd är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från pas-
sivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på 
verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa. 
Målvärdet för år 2020, 410 hushåll utfallet blev 407 hushåll.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig  
nämnd/bolag

År som upp- 
draget startar

Avsluta

Tekniska nämnden får i uppdrag 
att se över hur upphandlingsverk-
samheten skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall bland 
annat beaktas hur vinsthemtagning 
sker utifrån avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas över av 
Kommunstyrelsen.

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2015

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första 
hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad ge-
mensam förmedling av inventarier 
ska starta och vara förstahandsal-
ternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunsty-
relsen.

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2016

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
se över upphandlingsverksamhet-
ens prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att ömsesidigt 
dra nytta av de vinster som kan 
uppstå vid upphandlingar.

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2017

Stödet till första linjens chefer ska 
förstärkas. En plan med tydlig 
struktur för hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram.

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2019

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

Genomfört Kommun- 
styrelsen

2020

Borås Stad ska inte upplåta 
utrymme för sexistisk reklam, och 
när nya avtal med reklamföretag 
tecknas ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam.

Ej genomfört Tekniska  
nämnden

2020 Tekniska nämn-
den tar hänsyn 
till detta i kom-
mande avtal

Kommunstyrelsen uppdras att ut-
reda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksam-
heter senast halvårsskiftet 2016.

Delvis 
genomförtt

Kommun- 
styrelsen

2015
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk  
ställning

God ekonomisk hushållning
Borås Stad arbetar utifrån kommunallagens regler om ”God ekonomisk hushållning”. Detta innebär att 
det för ekonomin och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekono-
misk hushållning. I Borås Stad har det under flera år arbetats med finansiella nyckeltal för att analysera 
kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket verksamhets-
utrymme kommunen kan tillåta inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik och 
politiskt accepterad princip som lett till att kommunens resultat legat på en sådan nivå att balanskravet 
inte äventyrats. Vad gäller denna del har de nya lagkraven inte inneburit några större förändringar mer 
än att de fokuserade finansiella målen tydligare lyfts fram. Kommunen har även tagit ett samlat grepp 
om de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Dessa redovisas i ett särskilt avsnitt.

En god ekonomi är ett viktigt mål för Borås Stad. En god ekonomi är ett grundläggande villkor för att 
kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksam-
het. 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 kan behållas och utvecklas.

De övergripande finansiella nyckeltal som Borås Stad primärkommun idag förhåller sig till är årets 
resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag samt soliditet.

Borås Stad har en god ekonomisk hushållning vad gäller såväl ekonomi som verksamhet. De finansiella 
målen uppnås med god marginal 2020 och kommunfullmäktiges indikatorer uppnås huvudsakligen 
helt eller delvis. Även kommunkoncernens bolag har en god ekonomi och en väl fungerande verksamhet 
vilket förstärker bilden av god ekonomisk hushållning.

Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och det pågår ett arbete med att arbeta fram och implementera sådana riktlinjer i Borås Stad och som 
avses att gälla för hela kommunkoncernen.

Resultat och ekonomisk ställning

Kommunkoncernen

Nyckeltal kommunkoncernen

 2020 2019 2018 2017 2016

Resultat före skatt, mnkr 443 89 380 -36 586

Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 4,0 0,9 3,6 -0,4 6,2

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 6 261 6 291 5 821 6 047 5 125

Soliditet, % 34 33 34 37 40

Soliditet inkl pensionsåtaganden inom 
linjen, %

27 25 25 26 25

Balansomslutning, mnkr 19 129 18 624 17 630 15 203 14 190

Nettoinvesteringar, mnkr 1 229 2 048 3 002 2 426 1 843

Självfinansieringsgrad, % 95,2 41,7 31,0 39,4 66,6

Långfristig låneskuld, mnkr 7 994 6 971 5 806 4 877 3 696

Antal anställda 11 163 11 038 11 006 10 754 10 873

År 2018-2020 redovisas årets skattekostnad inte separat utan ingår i nettokostnader.
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Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 443 mnkr. Enskilt 
före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 284 mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus 78 
mnkr och bostadsbolagen 77 mnkr. Det upprättas ingen gemensam koncernbudget utan jämförelse 
görs mot respektive budget, och den visar att kommunen gör en kraftig positiv avvikelse på 204 mnkr, 
och för bolagen överstiger totalt resultat före eliminering budget med 53 mnkr. Omsättningen för 
kommunkoncernen uppgick till 10,4 mdkr. Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick 
kommunens omsättning till 8,7 mdkr och bolagens till 2,2 mdkr.

Årets sammanställda resultat är 324 mnkr bättre än 2019. Främst beror resultatförbättringen på att 
kommunen redovisar ett resultat som är 185 mnkr bättre än föregående år, då kommunen 2020 erhållit 
stora generella statsbidrag till följd av Coronapandemin samt haft höga realisationsvinster. Dessutom 
redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt högre resultat än 2019, vars resultat 
påverkades av stora nedskrivningar av anläggningstillgångar. I år har dessutom Borås Elnät AB och AB 
Bostäder i Borås erhållit engångsintäkter i form av en vitesintäkt respektive reavinst vid en fastighets-
försäljning. Flera bostadsbolag har haft lägre underhållskostnader då Coronapandemin medfört mindre 
utfört underhåll samt satt stopp för planerade badrumsrenoveringar.

Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncernen Borås Stadshus AB på 67 mnkr avseende 
2020 års resultat.

Borås Stad gav under 2017 ett aktieägartillskott på 450 mnkr till Borås Stadshus AB, som i sin tur gav 
ett aktieägartillskott på samma belopp till Borås Energi och Miljö AB. Syftet med tillskotten var att 
stärka och säkra Borås Energi och Miljö AB:s ekonomiska ställning till följd av den nedskrivning som 
bolaget behövde göra för sin fjärrvärmeverksamhet. Någon ytterligare nedskrivning har inte behövt 
göras sedan dess.

Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning på 
19,1 mdkr och bolagens balansomslutning utgör 65 % av totalen. Enskilt största balansräkningar bland 
bolagen har Borås Energi och Miljö AB 5,2 mdkr, AB Bostäder i Borås 3,7 mdkr och Borås Elnät AB 
1,5 mdkr. Dessa tre bolag utgör tillsammans en betydande andel, cirka 84 %, av den totala bolagsvolymen.

Den sammanställda soliditeten exklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen uppgick 2020-
12-31 till 34 % (27 % inklusive pensionsåtaganden). Det höga resultatet och en lägre investeringsnivå 
gör att soliditeten stärks något. Utvecklingen av soliditeten är en viktig parameter för att avläsa koncer-
nens långsiktiga kapacitet. Soliditeten påverkas av en förändrad balansomslutning samt hur resultatet 
utvecklas över tid. Det är av stor vikt att bolagen når soliditetsmålen i ägardirektiven, för annars riskerar 
kommunen såsom ägare att få skjuta till medel om bolagen får finansiella svårigheter.

Årets investeringar uppgår till 1,2 mdkr, varav bolagen står för två tredjedelar. Bolagen finansierar stora 
delar av sina investeringar med lån, vilket medför att den långfristiga låneskulden fortsätter att växa 
och har ökat med 1 mdkr sedan 2019. Att självfinansieringsgraden, den del av investeringarna som har 
finansierats med pengar som verksamheten har genererat, ligger på 95,2 % beror på att kommunen 
genererar ett högt resultat.

Eftersom verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar 
och en hög andel lånefinansiering, är det av vikt att analysera resultat och finansiell ställning ur ett kon-
cernperspektiv för att på bästa sätt kunna göra en helhetsbedömning av en kommuns totala finansiella 
risker och utmaningar.
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Koncernperspektivet lyfts också fram vid externa bedömningar av kommunen. Såväl det av kommu-
nerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s riskbedömer 
Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Kommuninvest gör årliga kommunanalyser av kommunerna. 
Kommuninvests analys av Borås Stad indikerar sammantaget ett bra betyg, men man ser finansiella 
utmaningar framöver för Borås Stad avseende investerings- och finansieringsbehov samt framtida kost-
nadsutveckling. Liknande värdering framgår av Standard & Poor’s, som sammantaget ger Borås Stad 
näst högsta betyg, AA+ med stabil utsikt. De bedömer i sin kreditvärdering kommunens ekonomi som 
stark, ekonomiskt resultat som genomsnittligt och lånebörda som stigande. Den finansiella styrningen 
anses vara stark.

Kommunstyrelsen delar analysen; sammantaget är kommunkoncernens ekonomi och finansiella ställning 
i grunden god. Samtidigt finns det stora utmaningar framöver i att nå goda resultatnivåer och hantera 
riskerna med den ökade skuldsättningen. Enskilt störst påverkan på skuldsättningen har Borås Energi 
och Miljö AB:s genomförda reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Därtill finns stora 
investeringsbehov framöver inom såväl kommunen som hos övriga bolag.

Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att generera goda resultat framöver för att behålla en 
god ekonomisk hushållning vilket behövs för att hantera demografiska utmaningar med fler barn och 
unga samt fler äldre, ökad investeringstakt och ökad skuldnivå. Detta kan nås genom fortsatt fokus på 
finansiell riskanalys, budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över nämnder och bolag.

Kommunen

Budgetavvikelse, mnkr

 Budget Bokslut Avvikelse

Nettokostnader -6 344 -6 327 17

Avskrivningar -285 -296 -11

Verksamhetens nettokostnader -6 629 -6 623 6

Skatter- och generella statsbidrag 6 679 6 779 100

Finansnetto 30 38 8

Resultat före realisationsvinster 80 194 114

Realisationsvinster 0 90 90

Årets resultat 80 284 204

Årets resultat blev 284 mnkr, vilket är hela 204 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på 
80 mnkr. Den främsta orsaken till att det blev en så stor positiv avvikelse är att de generella statsbidragen 
under coronapandemin varit stora samtidigt som skatteutfallet inte blev så illa som befarades i början 
på pandemin. Netto lämnar skatter- och generella statsbidrag ett överskott med 100 mnkr jämfört med 
budget. Obudgeterade realisationsvinster vid mark- och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet 
med 90 mnkr och kommunen har fått tillfälliga sjuklöneersättningar under pandemin med 73 mnkr.

Nämndernas nettokostnadsutveckling har under året legat på 3,7 (4,8)%. Nämndernas resultat förbätt-
rades kraftigt jämfört med 2019 med ett resultat på -43 (-119) mnkr jämfört med tilldelade kommun-
bidrag. Även här påverkar coronapandemin där vissa verksamheter inte kunnat bedrivas på samma sätt 
som under ett normalår.
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Balanskravsresultatet

Balanskravsutredning
Kommunens resultat på sista raden blev +284 mnkr vilket är 204 mnkr bättre än budgeterat. 
Balanskravsutredningen för 2020 får följande utseende:

 mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen 283,9

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning -72,6

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -7,5

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 6,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 210,6

Reservering av medel till RUR

Användning av medel från RUR

Balanskravsresultat 210,6

Intern hantering inom kommunen. Utnyttjande av tidigare gjorda öronmärkningar:

Sociala investeringar 2,0

Byggbonus 1,1

Marketplace och E-handelsstaden 4,5

Organisationshälsa 5,6

Resultat efter synnerliga skäl m.m. 223,8

Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts. Posterna under rubriken "Intern hantering inom 
kommunen" avser i tidigare bokslut gjorda öronmärkningar som nu genomförs och därmed tillgodogörs 
och påverkar sista raden i Balanskravsutredningen.

Väsentliga personalförhållanden

Personalredovisning 2020
2020 är ett annorlunda år på många sätt. Ett år som krävt nytänkande, omställning och som fört med sig 
stora påfrestningar för alla verksamheter på olika sätt. Året har för många inneburit nya eller förändrade 
arbetsuppgifter. Vissa medarbetare har upplevt ökad andra minskad arbetsbelastning. Digitaliseringen 
tog fart och distansarbete blev en nödvändig åtgärd för de som kunnat arbeta hemifrån. Vad ett år med 
pandemi får för konsekvenser på lång sikt är svårt att sia om i nuläget. Tveklöst är att det ställer stora 
krav på ett aktivt arbetsmiljöarbete. De utmaningar som finns för att klara framtida kompetensförsörj-
ningsbehov tar heller inte paus.

Här är ett sammandrag av kommunens personalekonomiska redovisning. Den redovisas i sin helhet som 
ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige.
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Personalstrategiskt perspektiv
Hur viktigt arbetsmiljöarbetet är har synliggjorts än mer under det här året med pandemin och allt 
vad den fört med sig. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar fasta på insatser utifrån både ett främjande, 
förebyggande och efterhjälpande perspektiv och måste finnas på alla ledningsnivåer. Projektet ”Frisk 
organisation” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal fortsätter sitt 
långsiktiga arbete.

De stora pensionsavgångarna och de demografiska förändringarna ställer fortsatt stora krav för att Borås 
Stad ska kunna klara det framtida kompetensförsörjningsbehovet. Ett gemensamt och strukturerat sätt 
för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete har införts under 2020.

Under året har Borås Stad utsetts till Karriärföretag 2021 och är nominerade till ”Årets innovativa 
kommun” samt ”Årets employer branding-manager”.

Medarbetare

Anställda
Inom koncernen fanns totalt 11 163 medarbetare anställda 2020. Övervägande delen av de anställda i 
förvaltningarna är kvinnor medan det är det omvända inom bolagen.

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man 
varit visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. 2020 har 96 personer inom förvaltningarna 
fått tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse vilket är 45 personer färre än år 2019.

Utländsk bakgrund
Medarbetare med utländsk bakgrund har ökat från 31 procent år 2019 till årets 32 procent. Männen 
ökar från 33 till 34,1 procent och kvinnorna från 30,3 till 31,4 procent. Behandlingsassistent, arbets-
marknadskonsulent är den personalgrupp som ökat mest från 15 till 27,5 procent. Drygt 70 procent av 
medarbetarna bland vårdbiträden samt städ, tvätt och renhållningsarbete har utländsk bakgrund. Chefer 
med utländsk bakgrund har minskat från 14,8 till 14,2 procent. I förvaltningarnas ledningsgrupper 
har 6 procent utländsk bakgrund. Om kommunens medarbetare med utländsk bakgrund avspeglade 
Borås befolkningssammansättning av personer i yrkesverksam ålder med utländsk bakgrund skulle den 
utgöra 34,7 procent.
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Hel- och deltidsanställda
97,8 procent av de tillsvidareanställda har heltidsanställning inom förvaltningarna. Inom de kommunala 
bolagen varierar andel tillsvidareanställda med heltidsanställning. Totalt har Borås Djurpark AB lägst 
andel där 82 procent av kvinnorna och 93 procent av männen har heltid. Den största skillnaden sett 
till kön återfinns hos Fristadbostäder AB. Där har samtliga män men endast 60 procent av kvinnorna 
heltidsanställning. På Borås Kommuns Parkerings AB, Borås Elnät AB, Akademiplatsen i Borås AB och 
Viskaforshem AB är samtliga anställda på heltid.

Personalomsättning
En positiv personalomsättning[1] är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar 
och verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet.

Personalomsättningen påverkas av flera faktorer där pensionsavgångar och trivsel är två exempel. Flertalet 
bolag visar liksom kommunens förvaltningar en lägre personalomsättning jämfört med föregående år.

Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbets-
givare eller slutat på grund av att man valt att gå i pension dividerat med genomsnittligt antal tillsvida-
reanställda under året.

Timavlönade
416 årsarbeten har utförts av timavlönade inom förvaltningarna varav 368 anställda enligt avtalet all-
männa bestämmelser (AB) och 48 utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) eller 
PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Det är framför allt inom vård- och omsorg och 
inom det pedagogiska området som de flesta timavlönade anställda enligt AB finns.
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Lön

Lönestatistik

Vid lönekartläggningen 2020 var kvinnornas lön i förhållande till männens 99,7 procent inom förvalt-
ningarna. Mellan de kommunala bolagen varierar medianlönerna då både antal anställda och verksam-
heter skiljer sig mycket åt. I diagrammet har endast medianlön för de kommunala bolag som har minst 
nio anställda tagits med.

Arbetsmiljö

Hälsa
Nyckeltalen hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska 
medarbetare ligger på totalt 22,2 procent, 19,7 procent av kvinnorna och 30 procent av männen. Andelen 
långtidsfriska medarbetare för tvåårsperioden 2019-2020 är på 14,4 procent, en minskning från 17,9 
procent från föregående år. Detta är ett förväntat utfall utifrån det läge som råder med Covid-19, men 
pandemin har påverkat förvaltningarna på olika sätt. Andelen helårsfriska kvinnor ökar vid sju förvalt-
ningar under året och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt är det sju förvaltningar som höjer sin 
andel helårsfriska medarbetare.

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 74(168) 

 

Arbetsmiljö 

Hälsa 

Nyckeltalen hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen 

helårsfriska medarbetare ligger på totalt 22,2 procent, 19,7 procent av kvinnorna och 30 procent av 

männen. Andelen långtidsfriska medarbetare för tvåårsperioden 2019-2020 är på 14,4 procent, en 

minskning från 17,9 procent från föregående år. Detta är ett förväntat utfall utifrån det läge som 

råder med Covid-19, men pandemin har påverkat förvaltningarna på olika sätt. Andelen helårsfriska 

kvinnor ökar vid sju förvaltningar under året och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt är det sju 

förvaltningar som höjer sin andel helårsfriska medarbetare. 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 8,1 procent, jämfört med 6,5 

procent för 2019. Borås Stad ökar som landet i övrigt och sjukfrånvaron stiger från 7,3 procent till 

9,1 procent. 

Årsredovisning 2020  |  Förvaltningsberättelse



 61

Sjukfrånvaro
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 8,1 procent, jämfört med 6,5 
procent för 2019. Borås Stad ökar som landet i övrigt och sjukfrånvaron stiger från 7,3 procent till 9,1 
procent.

Sjukfrånvaron har också påverkats på olika sätt under pandemin. Borås Stad ökar totalt men det finns 
skillnader mellan både förvaltningar och bolag, där några har ökade siffror medan andra ligger kvar eller 
till och med har lägre siffror än förra året. Generellt ligger bolagen något lägre än staden som helhet. 
Undantaget är Borås Djurpark, de gör dock ett bra resultat jämfört med föregående år och visar på den 
största minskningen.

Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från 1 till nästan 300 
medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra utan istället studera föränd-
ringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än nio medarbetare.

Värdet av god hälsa
I resonemanget kring värdet av friska medarbetare behöver man ha med sig att den kostnad som består 
av sjuklön endast är en del av de kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Under 2020 har 
ett arbete med ett arbetshälsoekonomiskt verktyg testats inom projektet Frisk organisation. Det handlar 
om att skapa förståelse för ekonomiska aspekter kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten.

I den Personalekonomiska redovisningen finns beräkningar på vad sjukfrånvaron kan kosta och resone-
mang kring vad det betyder för verksamheten i stort ifråga om kvalitetstörningar.

Friskvårdsbidraget 
Sedan 2019 är detta en av Kommunfullmäktiges indikatorer med målet att öka nyttjandegraden och få 
fler medarbetare att välja en aktiv fritid. Under året har 3 698 medarbetare hämtat ut hela eller delar av 
bidraget, något färre än föregående år. Totalt har 5 080 552 kronor betalats ut.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem Stratsys 
med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar 
förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom stärker likvärdighet 
och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Arbetsskador och tillbud 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2020 till totalt 779 stycken, en minskning med 200 anmäl-
ningar jämfört med 2019. Den i särklass vanligaste orsaken för både kvinnor och män är ”skadad av 
person”. Antalet anmälda tillbud har minskat till 883 jämfört med 1 142 förra året. Bland tillbuden är 
”hotsituation” den vanligaste orsaken på drygt 50 procent.

Jämställdhet och likabehandling
Organisatoriskt delas jämställdhetsarbetet i ett externt medborgarperspektiv och ett internt arbetsgi-
varperspektiv. Medborgarperspektivet är sedan den nyinrättade MR-funktionen förlagd till kvalitet och 
utveckling medan ansvaret för arbetsgivarperspektivet ligger kvar på personal och förhandling.

I arbetsmiljöarbetet möts både arbetsmiljölag och diskrimineringslag och de aktiva åtgärder som arbets-
givaren behöver arbeta med inom dessa områden. En modul i den centrala arbetsmiljöutbildningen har 
inriktningen jämställdhet och mänskliga rättigheter. SAM-modulen i Stratsys ger ett stöd i det praktiska 
arbetet med bland annat HBTQIA, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Ett jämställdhetsperspektiv ingår i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen och för att upp-
rätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning gör Borås Stad årligen en löne-
kartläggning. Syftet med den är att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män.

Företagshälsovård
Under 2020 har ett nytt samarbete inletts med Avonova som leverantör av företagshälsovård, där även 
flertalet bolag har hängavtal. Avonovas uppdrag är att bistå som expertresurs i det rehabiliterande, före-
byggande och främjande arbetsmiljöarbetet.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Att den procentuella ökningen är större i de grupper som till stor utsträckning nyttjar de kommunala 
välfärdstjänsterna (främst gruppen 80 år och äldre, men även barn i grund- och gymnasieskolålder) än 
gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen. 
Konkurrensen om arbetskraften är redan hård och kommer med all sannolikhet att bli hårdare under 
de närmsta åren.

För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Ett exempel är att 
ett gemensamt och strukturerat sätt för förvaltningarna att arbeta med strategisk kompetensförsörjning 
har tagits fram och införts under 2020.

Under året har också Borås Stad utsetts till Karriärföretag 2021 och är nominerade till ”Årets innovativa 
kommun” samt ”Årets employer branding-manager”.
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Centrala utbildningar och kurser
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2020 
genomfördes utbildningar i bland annat direktupphandling, att leda utan att vara chef och medieträning.

Chef- och ledarutveckling
Systematiskt chefsutvecklingsprogram
Programmet riktar sig till samtliga chefer, och för en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över 
tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads 
interna chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, ingår i programmet. Den omfattar nio dagar 
och är obligatorisk för samtliga chefer. Under 2020 har det, till följd av de restriktioner som gällt, varit 
nödvändigt att förändra utbildningsutbudet. Vissa utbildningar har helt ställts in medan andra har 
kunnat genomföras digitalt.

Framtidens chef
Under 2020 deltog fyra personer i det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. Programmet 
syftar till att förbereda de utvalda kandidaterna inför en ny roll som chef. Till följd av pandemin kommer 
deltagarna att slutföra programmet under 2021.

Fritidsstudier
63 personer har beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där bidrag beviljats är för kompletterande 
utbildning för lärarbehörighet för yrkeslärare och svenska som andraspråk. 15 medarbetare har enligt 
KAL-beslut utbildats i bland annat juridik, matematik och specialpedagogik.

Förväntad utveckling
Koncernens resultat blev 443 mnkr vilket är 324 mnkr bättre än föregående år. Förklaringen till förbätt-
ringen är att kommunen 2020 erhållit stora generella statsbidrag till följd av Coronapandemin samt haft 
höga realisationsvinster. Stadshuskoncernen och bostadsbolagen visar också ett bättre resultat jämfört 
med föregående år och det beror dels på att resultatet under 2019 påverkades av stora nedskrivningar 
av anläggningstillgångar. Dessutom har det under 2020 erhållits vitesintäkter och reavinst i samband 
med fastighetsförsäljning.

Den ekonomiska utvecklingen inom kommunsektorn är osäker, långsiktiga utmaningar kvarstår och 
pandemins utveckling påverkar hur framtiden kommer att se ut. Koncernen har ställt om och anpassat 
verksamheter för att hantera situationen. Samtidigt finns tidigare kända utmaningar kvar att möta, såsom 
den demografiska utvecklingen med framtida kompetensförsörjningsbehov och risken för återkommande 
pandemier. Koncernen har en utmaning i att effektivisera verksamheter och samtidigt komma ikapp 
med det som inte genomförts med anledning av pandemin.
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Befolkningsutvecklingen i Borås har varit positiv under de senaste åren och förväntas vara så även de 
kommande åren. Borås hade vid senaste årsskiftet 113 714 invånare, vilket var en ökning med 535 
personer. Det är inte bara befolkningstillväxten i sig som är intressant utan även fördelningen av den i 
olika åldersgrupper. Det som vi förväntar oss är en ökning i samtliga grupper, men tillväxten är högre för 
gruppen 0-19 år samt gruppen 65 år och äldre. Detta påverkar den framtida demografiska försörjnings-
kvoten, det förväntas vara lägre andel av befolkningen som är i arbetsför ålder och en högre andel som 
efterfrågar olika välfärdstjänster. En konsekvens av den demografiska utvecklingen är att de framtida 
behoven av kompetens ökar och det är därmed viktigt att koncernen arbetar med strategier för att locka 
och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen över tid.

Koncernens investeringar har ökat de senaste åren och i takt med detta har även låneskulden ökat. 
Låneskulden per invånare är vid utgången av 2020 ca 83 000 kronor per invånare och innebär en ökning 
av skulden per invånare med ca 70 % under de senaste fem åren. Det finns ett fortsatt stort behov av ny- 
och reinvesteringar, inom både kommunen och bolagen i form av verksamhetslokaler och investeringar 
i infrastruktur, som ytterligare kommer få en effekt i en ökad låneskuld. Då en hög investeringsnivå 
påverkar resurserna till löpande drift i verksamheterna är det viktigt med en ständig avvägning mellan 
önskvärd resultatnivå och planerade investeringar. Koncernens finansiella situation påverkas och det 
kommer att ställa högre krav på ekonomiska resultat för att ha en hållbar tillväxt i koncernen för att 
möta kommande investeringar. I och med en ökad låneskuld blir koncernen mer känslig och behöver 
ha en beredskap för till exempel kommande räntehöjningar.

När Kommunfullmäktige i november 2020 antog Budgeten för kommunen 2021 var det i ett eko-
nomiskt osäkert läge i vår omvärld och vart konjunkturen i Sverige tar vägen. Inte minst hur länge 
Coronapandemin skulle hålla greppet över den ekonomiska utvecklingen. Skatteunderlagsutvecklingen 
som bedömdes då och extra tillskott i form av ökade generella statsbidrag kunde ge ett budgeterat resultat 
på 80 mnkr och ett utrymme för kostnaderna på 3,2 %. För åren 2022-2023 medgavs ett kostnadsut-
rymme på endast 2,4 % om resultatnivån ska kunna ligga på 80 mnkr även de åren.

Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekonomiska förutsättningarna har förbättrats. 
Bedömningen om den ekonomiska återhämtningen har reviderats uppåt med ett klart bättre utfall för 
skatteunderlaget jämfört med läget när KF beslutade om budgeten.

Sveriges Kommuner och Regioner konstaterar i sin senaste skatteunderlagsprognos att den underliggande 
ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 3,5 % i genomsnitt per år de närmaste åren. 
En framskrivning av Borås Stads ekonomi med de förutsättningarna ger då följande möjliga utveckling. 
Framskrivningen bygger på att vi bör närma oss våra finansiella mål med ett resultat som är lägst 2 % 
av skatter och generella statsbidrag. Detta klaras av sammantaget åren 2021 och 2022 men inte 2023 
allt annat oförändrat. Framskrivningen utgår i det här läget med oförändrade statsbidrag. I regering-
ens budgetpropositioner har det oftast funnits tillskott till de generella statsbidragen. Om så blir fallet 
framöver förbättras de ekonomiska utsikterna ytterligare.

Framskrivning

 2021 2022 2023

Nettokostnadsökning, % 3,8 3,0 2,8

Resultat/skatteintäkter, % 2,2 1,8 1,2

Resultat mnkr 150 130 90
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Sammanställda räkenskaper

Resultaträkning
mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019 Not

Verksamhetens intäkter 3 657 3 401 1 885 1 784 1

Verksamhetens kostnader -9 155 -8 930 -8 122 -7 926 2,3

Avskrivningar/Nedskrivningar -763 -762 -296 -267 4

Verksamhetens nettokostnader -6 261 -6 291 -6 533 -6 409 5,6

Skatteintäkter 5 217 5 158 5 217 5 158 7

Generella statsbidrag och  
utjämning

1 561 1 294 1 561 1 294 8

Verksamhetens resultat 517 161 245 43

Finansiella intäkter 13 36 145 165 9

Finansiella kostnader -114 -105 -106 -109 10

Resultat efter finansiella poster 416 92 284 99

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat 416 92 284 99 11

Årsredovisning 2020  |  Sammanställda räkneskaper



 66

Balansräkning
mnkr

Koncern Kommun

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar 17 305 16 845 14 989 14 583

Immateriella anläggningstillgångar 9 11 3 3 12

Materiella anläggningstillgångar 17 053 16 612 5 330 5 211

- mark,byggnader och tekniska 
anläggningar

16 467 16 159 4 995 4 868 13

- maskiner och inventarier 586 453 335 343 14

Finansiella anläggningstillgångar 243 222 9 656 9 369

- aktier och andelar 125 108 564 564 15

- långfristig utlåning 19 19 9 092 8 805 16

- uppskjutna skattefordringar 99 95 0 0

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0

Omsättningstillgångar 1 824 1 779 1 711 1 771

Förråd,lager o  
exploateringsfastigheter

305 262 228 202 17

Kortfristiga fordringar 773 956 792 1 017 18

Kortfristiga placeringar 275 321 223 320 18

Kassa och bank 471 240 468 232 19

Summa tillgångar 19 129 18 624 16 700 16 354

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 6 532 6 112 5 347 5 063 20

- därav årets resultat 416 92 284 99

- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250

- därav övrigt eget kapital 5 866 5 770 4 813 4 714

Avsättningar 1 101 1 034 603 546

Avsättningar för pensioner 557 535 512 490 21

Andra avsättningar 544 499 91 56 22

Skulder 11 496 11 478 10 750 10 745

Långfristiga skulder 7 994 6 971 7 646 6 741 23

Kortfristiga skulder 3 502 4 507 3 104 4 004 24

Summa eget kapital, avsättning-
ar och skulder

19 129 18 624 16 700 16 354

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 1 451 1 484 1 451 1 484 25

Övriga ansvarsförbindelser 364 301 603 542 26

Summa panter och  
ansvarsförbindelser

1 815 1 785 2 054 2 026
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Kassaflödesanalys
mnkr

Koncern Kommun
2020 2019 2020 2019 Not

Årets resultat 416 92 284 99
Justering för ej likviditets- 
påverkande poster

853 700 376 222 27

Poster som redovisas i annan 
sektion

-90 -6 -90 -23 27

Justering för andra poster 11 6 0 6

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

1 190 792 570 304

Förändring av kortfristiga fordringar 160 25 202 282

Förändring av kortfristiga place-
ringar

46 232 97 26

Förändring av förråd och lager 47 -30 64 -16

Förändring av kortfristiga skulder -1 005 -219 -899 -148

Förändring av rörelsekapital -752 8 -536 144

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

438 800 34 448

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anlägg-
ningstillgångar

-2 -9 -1 -1

Investering i materiella anlägg-
ningstillgångar

-1 227 -2 039 -418 -620

Försäljning av materiella anlägg-
ningstillgångar

20 6 3 2

Investering i finansiella anlägg-
ningstillgångar

-17 0 0 0

Kassaflöde från investerings-
verksamheten

-1 226 -2 042 -416 -619

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 1 023 1 165 905 2 350

Övr ökning av långfristig skuld 0 0 0 6

Amortering av långfristig skuld 0 0 0 -1 100

Ökning av långfristiga fordringar -4 0 -287 -1 149

Minskning av långfristiga fordringar 0 9 0 0

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten

1 019 1 174 618 107

Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur

0 0 0 0

Årets kassaflöde 231 -68 236 -64

Likvida medel vid årets början 240 308 232 296

Likvida medel vid årets slut 471 240 468 232

Förändring av likvida medel 231 -68 236 -64
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Redovisningsprinciper och noter
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel elva samt i Lag om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekom-
mendationer för kommunsektorns redovisning. Kommunens redovisning följer den nya lagen och de 
uppdaterade rekommendationerna om inte annat anges.

Periodisering
Intäkter och kostnader periodiseras till den period de avser då de uppgår till väsentliga belopp. Vad som 
är väsentligt belopp prövas mot verksamhetens omsättning.

Intjänad men inte uttagen semester, ferielön och övertid har skuldförts. Ersättningar utbetalda till 
timanställda i januari 2021, men som avser december 2020, har skuldförts.

Verksamhetens intäkter
Intäkter har värderats, periodiserats, klassificerats samt redovisats i enlighet med RKR R2.

Realisationsvinster
Realisationsvinster vid försäljning av mark och andra anläggningstillgångar bokförs bland verksamhetens 
intäkter.

Skatteintäkter
I redovisningen periodiseras skatteintäkterna, dvs de redovisas under det år då den beskattningsbara 
inkomsten intjänas av den skattskyldige. Detta innebär att skatteintäkterna består av tre olika delar

• de preliminära skatteintäkterna som löpande utbetalats till kommunen under 
inkomståret

• en prognos för avräkningslikviden för 2020 i enlighet med RKR R2 Intäkter

• justering av den slutliga skatteavräkningen för 2019 jämfört med den prognostise-
rade avräkning som gjordes i 2018 års bokslut

Leasing- och hyresavtal
I RKR:s rekommendation R5 finns bestämmelser om hur redovisning ska ske beträffande leasing-/
hyresavtal som löper på mer än tre år. Avtal om leasing/hyra kan innebära stora ekonomiska åtaganden 
beroende på avtalets längd och de förhyrda tillgångarnas värde. Om kriterierna i rekommendationen är 
uppfyllda ska värdet av leasade/hyrda tillgångar och framtida hyresavgifter tas upp i balansräkningen 
som tillgång respektive skuld.

Enligt R5 Leasing ska leasingavtal klassificeras som finansiella om de ekonomiska fördelar och risker 
som förknippas med ägandet av objektet I allt väsentligt överförs till leasetagaren. Tillgångar i avtal 
som är klassificerade som finansiell leasing hos leasetagaren ska redovisas som anläggningstillgång och 
förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld I balansräkningen.
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Borås Stad har ett stort antal hyresavtal. Vid en första bedömning kan konstateras att det finns svårigheter 
att få fram tillförlitliga uppgifter och då osäkerhetsfaktorerna är för stora redovisas samtliga leasing-/
hyresavtal som operationella och kostnadsförs direkt. Av not 3 framgår totala externa hyreskostnader 
redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 2020 för-
delade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och återstående avtalslängd.

Lånekostnader
Vid större nybyggnation eller tillbyggnad av anläggningstillgång, som tar mer än ett års tid i anspråk, 
belastas anskaffningsvärdet med ränta under byggtid enligt RKR R4. I Borås Stad belastar lånekostna-
derna resultatet direkt.

Anläggningslån
Anläggningslån till föreningar utgår i form av 30-åriga amorterings- och räntefria lån, som efter 30 år 
avskrivs i sin helhet. Fr o m 2017 redovisas dessa som bidrag och kostnadsförs direkt. Dock gäller fort-
farande att lånen i sin helhet ska återbetalas, om den ursprungliga och lånegrundande verksamheten 
upphör eller ändras och inte ersätts av annan motsvarande verksamhet.

Immateriella anläggningstillgångar
RKR R3 har tillämpats vid klassificering, redovisning, värdering, avskrivning samt upplysning av imma-
teriella tillgångar. Kommunen har endast förvärvade immateriella anläggningstillgångar. Inventarier 
som ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett prisbasbelopp (47 
300 kr) och en varaktighet av minst tre år. Avskrivningstiden är 5 år. Avskrivningar påbörjas året efter 
investeringen är slutförd.

Anläggningstillgångar
RKR R4 har tillämpats för redovisning, anskaffning, värdering, komponentavskrivning samt upplys-
ningar av materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvär-
det efter avdrag för gjorda avskrivningar. Anskaffningsvärdet beräknades, fram t o m 2011, lika med 
utgiften minus eventuella investeringsbidrag. Fr o m 2012 redovisas investeringsutgiften brutto bland 
anläggningstillgångarna. Eventuella investeringsbidrag redovisas fr o m 2012 initialt som en skuld, för 
att sedan intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjektet skrivs av. Inventarier som ska akti-
veras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett prisbasbelopp (47 300 kr) och 
en varaktighet av minst tre år.

Avskrivningar
Avskrivning påbörjas året efter en investering är slutförd. Detta gäller dock inte Servicekontorets fordon 
och maskiner, där avskrivning påbörjas under anskaffningsåret. Avskrivning av anläggningstillgångar 
sker linjärt efter den beräknade nyttjandeperioden. Kommunen tillämpar komponentavskrivning för sina 
anläggningar där detta är relevant i enlighet med RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. Anläggningar 
färdigställda före 2014 har indelats i en modifierad komponentavskrivning där detta varit relevant. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
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TILLÄMPADE AVSKRIVNINGSTIDER KOMMUNEN, ANLÄGGNINGAR T O M 2013

Huvudgrupp tillgångsslag Avskrivningstid vid  
komponentindelning

Avskrivningstid övrigt,  
ej komponentindelning

Gator, vägar, parker mm 10 -33 år

Verksamhetsfastigheter 3 -80 år

Fordon och maskiner 3 -10 år

Inventarier i övrigt 3 -10 år

TILLÄMPADE AVSKRIVNINGSTIDER KOMMUNEN, ANLÄGGNINGAR FR O M 2014

Huvudgrupp tillgångsslag Avskrivningstid vid  
komponentindelning

Avskrivningstid övrigt,  
ej komponentindelning

Huvudgata 10 -100 år

Lokalgata 30 -100 år

Gång- och cykelvägar 30 -100 år

Broar av betong 25 -70 år

Broar av trä 10 -70 år

Gågator/torg 15 -100 år

Belysning 15 -30 år

Parker/lekplatser 15 -100 år

Nybyggnationer och större åtgärder enligt 
underhållsplan

Verksamhetsfastigheter 10 -80 år

Konstgräsplaner 8 -20 år

Gator, vägar, parker mm 10 -33 år

Diverse åtgärder i verksamhetsfastigheter 10 -33 år

Fordon och maskiner 3 -10 år

Inventarier i övrigt 3 -10 år

Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga belopp 
under högst 25 år. Kommunen har hittills vid bidrag till statlig infrastruktur valt att upplösa/kostnadsföra 
bidragen i sin helhet direkt i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar
Kommunens placeringsportfölj är i enlighet med RKR R7 klassificerad som omsättningstillgång, kort-
fristiga placeringar, eftersom den kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens förvalt-
ning regleras i av Kommunstyrelsen antagna ”Regler för finansverksamheten” per den 20 maj 2019. De 
finansiella tillgångarna som kommunen har för att generera avkastning eller värdestegring värderas till 
verkligt värde.
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Avsättningar
Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsättningar för pensioner, är avsättningar för med-
finansiering av statlig infrastruktur eller andra förpliktelser mot externa parter och är reglerade i avtal.

Pensioner
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen. Pensionsrätt 
intjänad t o m 1997 upptas således som ansvarsförbindelse inom linjen. Framtida förväntad särskild 
löneskatt tas också upp inom linjen. Intjänad individuell del som ska utbetalas efterföljande år upptas 
som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i balansräkningen. Avsättningen till pensioner i 
balansräkningen avser bl a kompletterande ålderspension och visstidspension. I balansräkningen finns 
också avsättningar till pensioner för förtroendemän. Både pensionsutbetalningar och avsättningar till 
intjänade pensioner belastas med löneskatt på 24,26 % och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Fram till och med 2018 har det gjorts extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 1997-12-31, 
så kallad IPR, på sammanlagt 832 miljoner kronor.

Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFNAR 
2012:1 (K3).

Aktualiseringsgrad
Det är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 
pensionsgrundande anställningar.

Finansiella skulder
All extern kreditanskaffning i koncernen samordnas vilket innebär att Borås Stad står för all kredi-
tanskaffning till koncernens bolag, förutom för finansiering av aktier i dotterbolag där Borås Stadshus 
AB själva står för upplåningen med en kommunal borgen. All upplåning av Borås Stad vidareutlånas 
genom internbanken till bolagen. Se vidare förvaltningsberättelsens avsnitt Styrning och uppföljning 
av den kommunala verksamheten. Finansiella skulder redovisas som långfristiga eller kortfristiga poster 
beroende på deras karaktär.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas. Som säkringsinstrument används räntederivat. 
Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig 
ränta och fixera räntekostnaderna.

Borås Stads internbank har t o m 2017-02-23 finansierat kommunkoncernen genom upplåning till 
rörlig ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen har t o m 2017-02-23 beslu-
tat om räntebindning och genomfört alla räntederivat med Borås Stad som motpart. Enligt beslut i 
Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret från bolagen. Beslutet 
innebär att de av bolaget ingångna räntebindningarna får löpa ut men att derivat ingångna efter 2017-
02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås Stad.

Säkringsförhållandets effektivitet bedöms per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga vill-
koren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska 
villkoren utgörs av nominellt belopp, ränteomsättningsdag samt räntebas.

Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvud-
sakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Borås Stad och kommunens 
bolag kvalificerar sig för säkringsredovisning per 2020-12-31.
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Exploateringsredovisning
Exploateringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas som omsättningstillgång.

Avskrivning av kundfordringar
Kundfordringar som är äldre än ett år, har skrivits av i bokslutet. Avskrivningarna bokförs på berörd 
verksamhet. Fordringarna kvarstår dock för bevakning hos kommunens externa inkassopartner.

Ansvarsförbindelser
Bland ansvarsförbindelserna ingår inte beloppsmässigt kommunens borgen för de kommunala bolagens 
pensionsåtaganden. För att dessa inte vid varje tidpunkt fullt ut ska behöva avsätta medel för framtida 
pensionsutbetalningar har kommunen åtagit sig borgensansvar för dessa. Borgensåtagandet för dessa 
pensionsåtaganden är till beloppet obestämt.

I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade tom 1997-12-31. Borås Stad har genom 
försäkringslösning försäkrat bort en viss del av dessa intjänade pensioner. Försäkringslösningen har då 
minskat beloppet under ansvarsförbindelserna. Förpliktelsen kvarstår dock om försäkringsbolagen inte 
skulle kunna infria försäkringen.

Sammanställda räkenskaper
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag respektive BFNAR 
2012:1 (K3) för större aktiebolag. Bedömningen är att de bolag som tillämpar K2 utgör en liten och 
oväsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 görs inte i den sammanställda redovisningen.

Enligt LKBR ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer där kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Med hänvisning till RKR R16 
upprättar Borås Stad sammanställda räkenskaper som utgår från underkoncernernas bokslut.

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag eli-
minerats, varefter intjänat eget kapital har räknats in i koncernens eget kapital. Den proportionella 
konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är helägda inkluderas endast ägda andelar 
av räkenskaperna i koncernredovisningen. Väsentliga koncerninterna kostnader och intäkter samt ford-
ringar och skulder har eliminerats. Koncernföretagens bokslutsdispositioner faller bort och ingår i det 
redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. I den sammanställda balansräkningen fördelas 
koncernföretagens obeskattade reserver upp mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

De sammanställda räkenskaperna avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat kommunen Borås 
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i kommunalförbundet Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekono-
miska åtagande uppgår till 50 % respektive 55 %. En uppställning av de majoritetsägda bolagen som 
ingår i koncernen återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt ”Den kommunala koncernen”.

Kommunstyrelsen har inte medtagit stiftelserna Blå Stjärnans Djursjukhus och Proteko. Stiftelsernas 
omslutning är av ringa betydelse och anses därför vara utan väsentlig betydelse för kommunen och 
behöver då inte omfattas enligt LKBR. I de sammanställda räkenskaperna ingår inte heller de olika 
donationsfonder, som sedan 1996 förvaltas som särskilda stiftelser.

De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som till-
lämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider:
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Tillgångsslag Avskrivningstid

Byggnader 5 -100 år

Markanläggningar 10 -25 år

Tekniska anläggningar 10 -35 år

Fordon 5 -12 år

Inventarier 3 -10 år

Begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. T ex aktier i de kommunala 
bolagen, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar.

Ansvarsförbindelse är ett löfte att ta över någon annans skuld, om denne av någon anledning inte 
klarar av betalningen.

Avskrivningar är en planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar och inventarier. Avskrivningen 
ska motsvara anläggningstillgångens värdeminskning på grund av ålder och förslitning och sker normalt 
enligt plan, d v s en viss avskrivningstid för en viss typ av tillgång. Komponentavskrivning har tillämpats 
och kommer att tillämpas där det bedöms relevant.

Nedskrivningar kan göras av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång. För att en 
nedskrivning ska vara aktuell görs en prövning i två steg. Först bedöms om det finns indikationer som 
ger anledning till en prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs sedan en värdering som jämförs 
med redovisat värde. En nedskrivning kostnadsförs i resultaträkningen.

Avsättningar är skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp eller till den 
tid de ska infrias, d v s ekonomiska förpliktelser vars storlek eller förfallotidpunkt inte är helt bestämda.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har 
använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har skaffats (lång- och 
kortfristiga skulder/avsättningar samt eget kapital).

Driftredovisningen omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Den 
utgör således en specifikation av verksamhetens nettokostnader i olika ansvar, verksamheter och kost-
nads- och intäktsslag mm.

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder inklusive avsättningar.

Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Investeringsredovisningen omfattar utgifter för investeringar i byggnader och anläggningar, mark 
och inventarier.

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar och på vilket sätt dessa använts under året.

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter balansdagen.

Verksamhetens nettokostnad utgörs av driftkostnaden minskad med intäkter i form av avgifter, drift-
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bidrag och ersättningar. Avskrivningar ingår också i verksamhetens nettokostnad.

Omsättningstillgång är en tillgång som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel och som inte 
är avsedd för stadigvarande bruk.

Pensionsskulden visar kommunens åtaganden för hittills intjänad pensionsrätt. Pensionsredovisningen 
i kommunen sker enligt den så kallade blandmodellen.

Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av kommu-
nens eget kapital framkommit. Resultaträkningen redovisas exklusive interna poster.

Nyckeltalsdefinitioner
Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i procent av bruttoomsättning

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget 
kapital

Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster exklusive finansiella kostnader i procent 
av balansomslutning

Direktavkastning: Driftnetto i procent av bokfört värde på byggnader och mark

Driftnetto: Totala intäkter minus fastighetskostnader, exklusive avskrivningar

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten speglar 
betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Beräkning: justerat eget 
kapital i procent av balansomslutning.

Justerat eget kapital: Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten 
skatt

Självfinansieringsgrad visar hur stor del av investeringarna i materiella tillgångar som har finansierats 
med pengar som verksamheten har genererat. Beräkning: resultat efter finansiella poster plus avskriv-
ningar i procent av nettoinvesteringar.

Belåningsgrad: Långfristiga skulder i procent av balansomslutning

Genomsnittlig nyttjandeperiod: Anskaffningsvärdet för de materiella anläggningstillgångar som är 
föremål för avskrivning dividerat med årets avskrivning för varje post.
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Noter

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Försäljningsintäkter 117 61 44 60

Taxor och avgifter 1 342 1 470 273 287

Hyror och arrenden 680 462 172 172

Bidrag från staten 590 473 585 468

EU-bidrag 7 6 7 5

Övriga bidrag 313 330 284 300

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 379 415 380 415

Försäljning av anläggningstillgångar 86 21 73 21

Försäljning av exploateringsfastigheter 49 36 49 36

Övriga verksamhetsintäkter 94 127 18 20

Summa verksamhetens intäkter 3 657 3 401 1 885 1 784

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Personalkostnader -5 837 -5 779 -5 310 -5 255

- därav arbetsgivaravgifter -1 235 -1 197 -1 119 -1 078

- därav pensionskostnad inkl löneskatt -421 -470 -387 -430

- därav personalvård och personalutveck-
ling

-71 -91 -59 -78

- därav tillfälligt inhyrd personal -18 -18 -18 -18

Förbrukningsinventarier och förbruknings-
material

-346 -280 -330 -265

Anläggnings- och underhållsmaterial -263 -310 -78 -96

Energikostnader -45 -55 0 0

Transiterinsgavgifter -32 0 0 0

Bidrag och transfereringar -317 -216 -330 -312

Lokal- och fastighetskostnader -423 -511 -470 -449

Avgifter och övriga tjänster -191 -212 -145 -116

Köp av verksamhet -823 -626 -823 -760

Anläggningstjänster och övriga tjänster -353 -461 -269 -268

Transport och resor -271 -299 -254 -290

Övriga kostnader -227 -184 -113 -115

Skattekostnad och uppskjuten skatt -27 3 0 0

Summa verksamhetens kostnader -9 155 -8 930 -8 122 -7 926
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BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Totalbelopp, 
mnkr

Tid för  
upplösning

2020 2019

GC-väg Sandhult 0,8 1 år 1 1

GC-väg Borås - Rydboholm 24 1 år 0 0

GC-väg Frufällan -  Sjöbo 12 1 år 12 12

Gångtunnel vid Fristads station 7,4 1 år 0 0

Summa bidrag till statlig infrastruktur 13 13

Not 3 Externa hyreskostnader i kommunen
Nedanstående tabeller visar totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhets-
område och återstående avtalslängd. Avser hyresobjekt med en total årshyra per objekt över 500 tkr. 

HYRESVÄRD KOMMUNALA BOLAG mnkr

Verksamhet Antal 
objekt

Återstående avtalstid, total årshyra 2020 Totalsumma

1-5 år 6-10 år 11-20 år mer än 20 år

Gemensam verksamhet 2 2,4 2,4

Fritidsverksamhet 1 0,9 0,9

Kulturverksamhet 1 2,8 2,8

Barnomsorg 60 5,7 6,4 12,1

Grundskola 1 0,8 0,8

Vård och omsorg 24 57,0 1,1 6,7 64,8

Flykting & Arbetsmarknadsinsatser 2 3,0 3,0

Summa hyreskostnad 2020 91 70,0 1,1 15,8 86,8

HYRESVÄRD PRIVATA BOLAG mnkr

Verksamhet Antal 
objekt

Återstående avtalstid, total årshyra 2020 Totalsumma

1-5 år 6-10 år 11-20 år mer än 20 år

Gemensam verksamhet 12 22,3 3,8 1,2 27,3

Idrottsanläggningar * 7 20,7 20,7

Kulturverksamhet 6 3,7 1,0 19,3 24,0

Barnomsorg 9 7,5 4,5 12,0

Grundskola 9 12,5 12,5

Gymnasieskola & Vuxenutbildning 8 12,4 18,3 14,1 44,8

Vård och omsorg 26 31,4 4,8 36,2

Flykting & Arbetsmarknadsin-
satser

3 6,4 5,2 11,6

Summa hyreskostnad 2020 80 96,2 33,1 39,1 20,7 189,1
* Avser Borås Arena, Ryahallen, Sjuhäradshallen och Ålgårdsplanen som Borås Stad har option att förvärva.
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HYRESOBJEKT MED EN TOTAL ÅRSHYRA PER  
OBJEKT UNDER 500 TKR

mnkr

Antal objekt Totalsumma

133 29,8

NOT 4 AVSKRIVNINGAR/NEDSKRIVNINGAR mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Planenliga avskrivningar, immateriella 
tillgångar

-4 -4 0 0

Planenliga avskrivningar, materiella 
tillgångar

-759 -655 -296 -267

Nedskrivningar, materiella tillgångar 0 -103 0 0

Summa avskrivningar/nedskrivningar -763 -762 -296 -267

NOT 5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (exkl avskrivningar) mnkr

Kommun

Nettokostnader per verksamhetsområde 2020 2019

Gemensamma funktioner -227 -200

Politisk verksamhet -64 -71

Infrastruktur och skydd -111 -159

Gator vägar, parkering och parker -132 -130

Fritid -255 -228

Kultur -173 -170

Affärsverksamhet -18 13

Pedagogisk verksamhet -2 832 -2 751

Vård och omsorg -2 558 -2 518

Särskilt riktade insatser -83 -89

Summa verksamhetens nettokostnader -6 453 -6 303

Finansiering 216 161

Summa -6 237 -6 142

- förändring % 1,6 6,4
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NOT 6 KOSTNAD FÖR RÄKENSKAPSREVISION mnkr

Kommun

2020 2019

Den totala kostnaden för revision uppgår till 5 946 5 512

varav kostnad för räkenskapsrevision, som avser granskning av bokföring, 
delårsrapport samt årsredovisning

1 426 1 377

Summa kostnad för räkenskapsrevision 5 946 5 512

NOT 7 SKATTEINTÄKTER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Årets preliminära skatteintäkter 5 325 5 203 5 325 5 203

Preliminär slutavräkning -81 -48 -81 -48

Slutavräkningsdifferens föregående år -27 3 -27 3

Summa skatteintäkter 5 217 5 158 5 217 5 158

- förändring % 1,1 4,2 1,1 4,2

Skattesats % 21,31 21,31 21,31 21,31

Skatteunderlag 24 989 24 417 24 989 24 417

- förändring % 1,1 4,7 1,1 4,7

NOT 8 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Inkomstutjämning 1 016 1 034 1 016 1 034

Kostnadsutjämning 0 -43 0 -43

Regleringsavgift 116 79 116 79

Fastighetsavgift 204 196 204 196

Bidrag för LSS-utjämning -15 -15 -15 -15

Övriga generella stadsbidrag 240 43 240 43

Summa generella stadsbidrag och  
utjämning

1 561 1 294 1 561 1 294
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NOT 9 FINANSIELLA INTÄKTER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Utdelningar från koncernföretag 0 0 4 5

Utdelningar på aktier och obligationer 3 7 3 5

Räntor på utlåning internbanken 0 0 136 136

Övriga finansiella intäkter 10 29 2 19

Summa finansiella intäkter 13 36 145 165

Kommunkoncernen har säkrat del av låneportfölj med räntederivat (s.k. ränteswap). Vissa upplysningar ska lämnas i form av  
säkringsredovisning, som återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.

NOT 10 FINANSIELLA KOSTNADER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Räntekostnader på lån -79 -68 -78 -66

Finansiell kostnad, förändring av pensions-
avsättningar

-4 -3 -4 -3

Räntederivat -19 -34 -19 -33

Övriga finansiella kostnader -12 0 -5 -7

Summa finansiella kostnader -114 -105 -106 -109

Not 11 Upprättade särredovisningar
Följande särredovisningar är upprättade enligt lag:

Transparensredovisning för Borås Energi och Miljö AB 2020Finns tillgänglig hos Borås Energi och 
Miljö AB, tel 033-35 81 00, kund@borasem.se

2020 Årsrapport Elnät, Borås Elnät ABFinns tillgänglig hos Borås Elnät AB, tel 033-35 72 40,  
kund@boraselnat.se
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NOT 12 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Förvärvade immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde 31 22 4 3

Årets anskaffningar 2 9 1 1

Utgående anskaffningsvärde 33 31 5 4

Ingående ack avskrivningar -20 -16 -1 0

Årets avskrivningar -4 -4 -1 -1

Utgående ack. Avskrivning -24 -20 -2 -1

Utgående redovisat värde 9 11 3 3

Genomsnittlig nyttjandeperiod 7,7 år 7,7 år 5 år 5 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar.

NOT 13 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 23 463 19 604 7 523 6 998

Årets investeringar 1 011 1 508 354 527

Försäljningar/Utrangeringar -15 -6 -3 -2

Omklassificeringar -85 2 357 0 0

Utgående anskaffningsvärde 24 374 23 463 7 874 7 523

Ingående ack avskrivningar -6 643 -6 072 -2 655 -2 460

Försäljningar/Utrangeringar 10 0 0 0

Omklassificeringar 55 0 0 0

Årets avskrivningar -668 -571 -224 -195

Utgående ack. Avskrivning -7 246 -6 643 -2 879 -2 655

Ingående ack nedskrivningar -661 -558 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0 -103 0 0

Utgående ack nedskrivningar -661 -661 0 0

Utgående redovisat värde 16 467 16 159 4 995 4 868

Nedskrivningar

-Byggnader 0 -78 0 0

-Optofibernät 0 -25 0 0

Summa nedskrivningar 0 -103 0 0

Genomsnittlig nyttjandeperiod 24 år 24,2 år 25 år 25 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar.
De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter har ett bedömt sammanlagt marknadsvärde på 8 957 mnkr,  
medan det totala bokförda värdet uppgår till 4 610 mnkr.
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NOT 14 MASKINER OCH INVENTARIER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 1 178 1 059 852 759

Årets investeringar 101 122 64 93

Försäljningar/Utrangeringar 0 -3 0 0

Omklassificeringar 179 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 1 458 1 178 916 852

Ingående ack avskrivningar -725 -640 -509 -438

Försäljningar/Utrangeringar 0 -3 0 0

Omklassificeringar -55 0 0 0

Årets avskrivningar -92 -88 -72 -71

Utgående ack. avskrivning -872 -725 -581 -509

Utgående redovisat värde 586 453 335 343

Genomsnittlig nyttjandeperiod 5,2 år 5,2 år 8,6 år 4,8 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar.

NOT 15 AKTIER OCH ANDELAR mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Borås Stadshus AB 0 0 460 460

AB Bostäder i Borås 0 0 11 11

Fristadbostäder AB 0 0 0 0

AB Sandhultsbostäder 0 0 1 1

AB Toarpshus 0 0 2 2

Viskaforshem AB 0 0 2 2

Aktier i övriga bolag 37 20 0 0

Kommuninvest Ekonomisk Förening 86 86 86 86

Andelar i övriga föreningar 2 2 2 2

Summa aktier och andelar 125 108 564 564
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NOT 16 LÅNGFRISTIG UTLÅNING mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Ingående långfristig utlåning 19 19 8 805 7 656

- nya lån 0 0 337 5 878

- amorteringar 0 0 -50 -4 729

Utgående långfristig utlåning 19 19 9 092 8 805

- Lån till kommunens bolag 0 0 9 073 8 786

- Övrig utlåning 19 19 19 19

- varav Bosnäs Fritidsby 1 1 1 1

- varav Den ideela förening Gärdhem 1 1 1 1

- varav Åhagastiftelsen 15 15 15 15

- varav IF Elfsborg 2 2 2 2

- varav Borås Minigolfklubb 0 0 0 0

NOT 17 FÖRRÅD MM mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Exploateringsområden 181 198 181 198

Bränslelager 24 14 0 0

Servicekontorets förråd 6 4 6 4

Utsläppsrätter 21 21 0 0

Beredskapslager 41 0 41 0

Övrigt 32 25 0 0

Summa förråd 305 262 228 202
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NOT 18 KORTFRISTIGA FORDRINGAR mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Kortfristig utlåning 0 0 225 371

- koncernkontot 0 0 0 0

- kortfristig del av långfristig fordran 0 0 225 371

Kundfordringar 285 444 98 199

Momsfordran 58 108 58 103

Fordran på staten 9 36 28 36

Upplupen fastighetsavgift 83 0 83 29

Avräkning för skatter och avgifter 149 109 120 109

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

13 208 69 118

Kortfristiga placeringar 222 321 222 321

- varav räntefonder 222 321 222 321

Övriga kortfristiga fordringar 229 51 111 52

Summa kortfristiga fordringar 1 048 1 277 1 015 1 337

Gällande kortfristiga placeringar uppgår årets orealiserade värdeöverföring till 0,7 mnkr.

NOT 19 KASSA OCH BANK mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Kommunens likvida medel 468 232 468 232

Bolagens likvida medel 3 8 0 0

Summa kassa och bank 471 240 468 232

Kommunen har en checkräkningskredit på 400 mnkr, som är outnyttjad.

KONCERNKONTOT

Kommun

2020 2019

 Bolagens inlåning 173 168

 Bolagens lån -6 149 -5 646

 Borås Stads kassa 288 69

 Extern upplåning 5 851 5 581

 Saldo koncernkonto 163 172

Övriga likvida medel 305 60

Summa kassa och bank 468 232
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NOT 20 EGET KAPITAL mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Ingående eget kapital 6 112 6 015 5 063 4 964

Rättelse från tidigare år 4 5 0 0

Årets resultat 416 92 284 99

Utgående eget kapital 6 532 6 112 5 347 5 063

Eget kapital RUR

Kommun

2020 2019

Resultatutjämningsreserv 2010-2012 156 156

Resultatutjämningsreserv 2013 45 45

Resultatutjämningsreserv 2014 49 49

Total resultatutjämningsreserv 250 250

Övrigt eget kapital 5 097 4 813

Utgående eget kapital 5 347 5 063

NOT 21 AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Ingående avsättning 535 575 490 525

Nya förpliktelser under året 22 -40 22 -35

- varav nyintjänad pension 30 47 29 52

- varav övrig post -14 -100 -14 -100

- varav förändring löneskatt 7 13 7 13

Årets utbetalningar 0 0 0 0

Utgående avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser

557 535 512 490

Aktualiseringsgrad %

Kommun

2020 2019

Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998 92,0 92,2

Antal anställda med rätt till visstidspension

Antal förtroendevalda med rätt till visstids-
pension enligt PBF

2 2

Antal förtroendevalda med rätt till omställ-
ningsstöd enligt OPF-KL

6 5
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NOT 22 ANDRA AVSÄTTNINGAR mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Ingående avsättningar 499 521 56 66

Nya avsättningar 56 7 38 0

Disposition av avsättning -11 -29 -3 -10

Utgående andra  avsättningar 544 499 91 56

Högskolan, professurer 6 9 6 9

Återställning av Sobackens deponi 5 4 0 0

Investeringsfond VA Borås Energi och Miljö 208 216 0 0

Gångtunnel vid Fristads station 7 7 7 7

GC-väg, Frufällan medfinansiering 3 3 3 3

GC-väg Borås-Rydboholm, medfinansie-
ring

7 7 7 7

GC-väg Frufällan-Sjöbo 12 12 12 12

Götalandsbanan, samarbetsavtal 3 3 3 3

Bidrag till statlig infrastruktur E20 10 10 0 0

Sommarlovskort kollektivtrafik projekt 4 år 15 15 15 15

MarketPlace Borås Ekonomisk förening 11 0 11 0

Återställning Gässlösa 27 0 27 0

Skadeståndskrav Akademiplatsen 1 0 0 0

Uppskjutna skatteskulder 229 213 0 0

- varav från obeskattade reserver 193 177 0 0

- varav skatt enligt bolagens  
årsredovisningar

36 36 0 0

ANDRA AVSÄTTNINGAR, UPPLYSNINGAR mnkr

Belopp 
2020

Återstående avtalstid/
utbetalningstid

Planerad byggstart/fär-
digställande

Högskolan, professurer 6 3 år

Investeringsfond VA, för byggnation av 
nytt avloppsreningsverk

208 29 år Färdigställt juli 2018

Götalandsbanan, samarbetsavtal 3 Avtalstid 2017 tom 2020

GC-väg, Frufällan medfinansiering 3 Regleras 2021

GC-väg, Frufällan - Sjöbo 12 Klart 2021

GC-väg, Borås - Rydboholm med- 
finansiering

7 Klart 2021

Gångtunnel vid Fristads station 7 Projektering påbörjad 
2018

Sommarlovskort kollektivtrafik 15 3 år

Återställning Gässlösa, sanering och 
rivning avloppsreningsverk

27 Regleras 2021
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NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Ingående skulder 6 971 5 806 6 741 5 485

Årlig förändring 1 023 1 165 905 1 256

Summa långfristiga skulder 7 994 6 971 7 646 6 741

- förmedlade lån till kommunens bolag 2 500 2 500 2 500 2 500

- inlåning till internbanken 5 100 4 200 5 100 4 200

- externa lån i bolagen 195 101 0 0

- skuldförda investeringsbidrag 46 41 46 41

- förutbetalda anslutningsavgifter 153 129 0 0

NOT 24 KORTFRISTIGA SKULDER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Kortfristig upplåning 1 730 2 567 1 573 2 551

- från bolagen i koncernkontot 165 10 173 151

- upplånat till koncernkontot 1 565 2 557 1 400 2 400

- kortfristig del av långfristig skuld 0 0 0 0

Avtalspensioner 163 160 160 157

Löneskatt på pensioner 41 40 39 38

Leverantörsskulder 216 436 306 296

Personalens skatter, avgifter och avdrag 91 77 88 75

Semesterlöneskuld och övertidsskuld 362 330 335 317

Skatteavräkning 157 52 156 52

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

590 525 298 375

Övriga kortfristiga skulder 152 320 149 143

Summa kortfristiga skulder 3 502 4 507 3 104 4 004
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NOT 25 PENSIONSFÖRPLIKTELSER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 1 160 1 186 1 160 1 186

Visstidspensioner 8 8 8 8

Löneskatt på pensionsförpliktelser 283 290 283 290

Summa pensionsförpliktelser 1 451 1 484 1 451 1 484

AKTUALISERINGSGRAD %

Kommun

2020 2019

Särskild avtalspension intjänad fr o m 1997 92,0 92,2

NOT 26 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Kommunens bolag 0 0 239 241

Bostadsföretag, ej kommunala 84 84 84 84

Övriga företag och föreningar 280 217 280 217

Summa ansvarsförbindelser 364 301 603 542

Borås Stad har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva-
rande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Borås Stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar 
till 525 483 415 941 kronor. Borås Stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 925 834 835 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 6 223 567 099 kronor.
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NOT 27 KASSAFLÖDESANALYS, UPPLYSNINGAR mnkr

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster

Avskrivningar 763 658 296 267

Nedskrivningar 0 104 0 0

Gjorda avsättningar 78 69 75 64

Återförda avsättningar -11 -131 -18 -109

Övriga ej likviditetspåverkande poster 23 0 23 0

Summa justering för ej likviditetspåver-
kande poster

853 700 376 222

Övriga likviditetspåverkande poster 
som tillhör den löpande verksamheten

Utbetalning av avsättningar för pensioner 0 0 0 0

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl 
infrastrukturbidrag)

0 0 0 0

Summa övriga likviditetspåverkande 
poster som tillhör den löpande verk-
samheten

0 0 0 0

Poster som redovisas i annan sektion

Realisationsvinst vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar

-90 -6 -90 -23

Summa poster som redovisas i annan 
sektion

-90 -6 -90 -23
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Drift- och  
investeringsredovisning

Driftredovisning
Driftredovisning, tkr
 Budget 2020 Bokslut 2020 Bokslut 2019

Nämnd Netto Kostnader Intäkter Netto Buget- 
avvikelse

Kostnader Intäkter

Kommunfullmäktige 15 400 -14 284 67 -14 217 1 183 -15 049 99

Stadsrevisionen 6 000 -6 545 599 -5 946 54 -6 188 535

Kommunstyrelsen

-stadsledningskansliet 138 845 -356 243 180 464 -175 779 -36 934 -248 716 93 988

-kommungemensamt 123 050 -123 756 1 005 -122 751 299 -120 609 872

Valnämnden 1 000 -1 050 0 -1 050 -50 -6 474 3 197

Överförmyndarnämnden 8 850 -8 684 403 -8 281 569 -8 522 0

Lokalförsörjningsnämnden 32 350 -919 577 860 430 -59 147 -26 797 -879 508 815 627

Fritids- och folkhälso-
nämnden

-fritid- och folkhälsa 220 600 -285 753 44 198 -241 555 -20 955 -281 619 64 208

-föreningsbidrag 43 650 -43 673 69 -43 604 46 -42 726 98

Servicenämnden -7 000 -620 308 623 370 3 062 -3 938 -690 665 697 175

Samhällsbyggnads- 
nämnden

21 450 -70 925 46 324 -24 601 -3 151 -65 863 43 551

Tekniska nämnden

-väghållning, parker mm 154 250 -250 284 100 128 -150 156 4 094 -263 117 116 945

-persontransporter 76 200 -86 859 12 224 -74 635 1 565 -91 337 15 450

Miljö- och konsument-
nämnden

27 400 -50 430 18 037 -32 393 -4 993 -45 948 20 806

Kulturnämnden 185 700 -211 783 27 256 -184 527 1 173 -213 937 42 142

Gymnasie-och vuxen- 
utbildningsnämnden

549 400 -832 978 274 481 -558 497 -9 097 -829 917 287 032

Arbetslivsnämnden 237 550 -394 334 157 426 -236 908 642 -414 232 186 243

Sociala omsorgsnämnden 700 200 -801 450 110 755 -690 695 9 505 -783 817 105 415

Förskolenämnden 793 150 -923 922 149 558 -774 364 18 786 -919 525 161 939

Grundskolenämnden 1 519 300 -1 840 533 320 761 -1 519 772 -472 -1 779 131 324 092

Individ-och famil-
jeomsorgsnämnden

316 900 -378 089 50 330 -327 759 -10 859 -391 360 80 429

Vård- och äldrenämnden 1 401 700 -1 514 053 148 268 -1 365 785 35 915 -1 469 442 136 337

Finansförvaltningen -222 231 -356 077 728 826 372 749 150 518 -415 958 645 362

Verksamhetens intäkter 
och kostnader

6 343 714 -10 091 590 3 854 979 -6 236 611 107 103 -9 983 660 3 841 542
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Verksamhetens intäkter och kostnader har ökat med endast 1,5 % jämfört med förra året. De främsta 
orsakerna till detta är att realisationsvinster vid mark- och fastighetsförsäljningar har legat på en relativt 
hög nivå, 90 mnkr att jämföras med 24 mnkr under 2019. Utöver det har kommunen fått tillfälliga 
sjuklöneersättningar under pandemin med 73 mnkr och pensionskostnaderna är 15 mnkr lägre än 
föregående år.

Nämndernas verksamhet har ökat med 3,7 (4,8)% och givit ett underskott på -43 mnkr jämfört med 
budget. Inom resultatet har kommunen bidragit till att sanera och återställa Gässlösa avloppsreningsverk 
efter avslutad verksamhet. Huvudansvarig är det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB. Totalt 
bidrar kommunen med 80 mnkr varav 61 mnkr har belastat 2020 års bokslut. Sammantaget lämnar 
driftredovisningen ett budgetöverskott på 107 mnkr.

Investeringsredovisning
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 skall grundas på inkomna anbud. Nettoinvesteringarna inklusive drift-
investeringar uppgick till 419 mnkr. För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom 
kommunbidraget i driftbudgeten anskaffa inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redo-
visningssed skall dock inventarier som har en ekonomisk livslängd på tre år och inte är av ringa värde 
anses som en tillgång, dvs som en investering. För att externredovisningen skall bli rättvisande, lyfts 
därför i bokslutet anskaffningar av inventarier med en livslängd på tre år eller längre samt med ett värde 
överstigande ett basbelopp över från driftkostnaderna till nettoinvesteringarna. Under året har nämn-
derna på detta sätt anskaffat inventarier för 26 mnkr

Hur investeringarna fördelas på de olika nämnderna redovisas i nedanstående tabell. I tabellen redovisas 
också de inventarieanskaffningar nämnderna finansierat inom kommunbidragen i internredovisningen, 
men som i externredovisningen redovisas som investeringar.

Nettoinvesteringar och driftinventarier per nämnd, tkr

Nämnd Nettoinvesteringar Driftinventarier Summa  
nettoinvesteringar

Kommunstyrelsen 7 672 239 7 911

Lokalförsörjningsnämnden 250 956 250 956

Samhällsbyggnadsnämnden 1 989 1 989

Servicenämnden 34 782 7 049 41 831

Tekniska nämnden 66 233 632 66 865

Miljö- och konsumentnämnden 921 921

Fritids- och folkhälsonämnden 17 683 324 18 007

Kulturnämnden 3 103 1 233 4 336

Förskolenämnden 2 796 2 796

Grundskolenämnden 6 333 2 993 9 326

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 897 779 2 676

Arbetslivsnämnden 134 134

Individ- och familjeomsorgsnämnden 221 221

Sociala omsorgsnämnden 650 650

Vård- och äldrenämnden 10 223 10 223

Summa 392 376 26 466 418 842
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Investeringsredovisning, mnkr
 Utgifter sedan start varav årets investeringar

Total god-
känd utgift

Ack. utgift Avvikel-
se

Prognos 
total 

utgift

Budget Utgift Avvikelse

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Projekt med årliga anslag 157,6 133,4 24,2

Fleråriga projekt 155,5 54,2 101,3 97,2 56,8 10,3 46,5

- varav Entré Stadshuset, medborgarservice * 7,0 5,4 1,6 5,4 2,0 1,5 0,5

- varav Skjutbana för polishögskolan * 32,0 30,1 1,9 30,1 0,0 0,2 -0,2

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Projekt med årliga anslag 79,1 64,1 15,0

Fleråriga projekt 68,0 14,7 53,3 68,0 45,1 2,1 43,0

- varav Kronängsparken 18,0 0,4 17,6 18,0 10,4 0,4 10,0

FRITID OCH KULTUR

Projekt med årliga anslag 23,4 12,7 10,7

Fleråriga projekt 203,3 131,2 72,1 198,3 39,0 20,9 18,1

- varav Sven Ericsonvallen ny- och ombyggnad * 15,4 15,6 -0,2 15,6 1,1 1,3 -0,2

FÖRSKOLA

Projekt med årliga anslag 3,1 2,8 0,3

Fleråriga projekt 265,8 98,0 167,8 264,1 43,9 9,8 34,1

- varav Alidebergs förskola, Vildmarken * 47,4 46,6 0,8 46,6 3,8 2,9 0,9

GRUNDSKOLA

Projekt med årliga anslag 14,5 6,3 8,2

Fleråriga projekt 1 448,3 407,8 1 040,5 1 433,9 121,8 79,8 42,0

- varav Sjömarkenskolan ombyggnad * 114,0 116,3 -2,3 116,3 2,2 4,5 -2,3

- varav Kronängsskolan * 20,2 19,0 1,2 19,0 1,2 0,0 1,2

- varav Gässlösa modulskola * 24,3 21,6 2,7 21,6 0,4 0,2 0,2

GYMNASIESKOLA

Projekt med årliga anslag 8,0 7,0 1,0

Fleråriga projekt 58,5 46,3 12,2 59,8 9,4 8,1 1,3

- varav Almåsgymnasiet innergård 17,5 4,2 13,3 17,5 4,9 3,8 1,1

VÅRD OCH OMSORG

Projekt med årliga anslag 2,3 0,0 2,3

Fleråriga projekt 209,3 33,1 176,2 210,4 71,9 27,4 44,5

- varav Backhagsvägens LSS-boende 19,0 16,0 3,0 20,1 12,6 14,3 -1,7

INKÖP AV FASTIGHETER

Projekt med årliga anslag 40,0 3,8 36,2

KOMMUNALA VÄGAR OCH BELYSNING INOM EXPLOATERINGSOMRÅDEN

Projekt med årliga anslag 0,0 3,9 -3,9

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 715,9 392,4 323,5

* Projektet är klart

I tabellen ovan redovisas investeringarna uppdelat på projekt med årliga anslag samt fleråriga projekt.  Årets investe-
ringsutfall blev 392 mnkr. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 324 mnkr. Avvikelsen beror till stor del 
på att bygglov och detaljplaner har överklagats men avvikelsen kan också förklaras av att vissa projekt inte har kunnat 
genomföras på grund av pandemin. Utfall, budget samt förslag till omdisponering finns redovisat per projekt i bilaga, 
Investeringsredovisning 2020.
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Gemensamma funktioner
Under året har Stadshusets entré och skjutbanan för polishögskolan färdigställts. Förstudier för ombygg-
nation av fullmäktigesalen samt förstudier för om- och tillbyggnad av Guttasjön är påbörjade. Yttre 
renovering av fastigheten Wiskania pågår. Orsaker till områdets budgetavvikelse är att planerade under-
hållsinvesteringar samt projekt inom brandsäkerhet inte har genomförts som planerat. Pandemin är 
en stor förklaring till förseningarna. En annan orsak till budgetavvikelsen är att nybyggnationen på 
Pantängen är pausad samt att renoveringen av Wisakania kom igång sent på året.

Gator, vägar och parker
Förstudier har påbörjats för Kronängsparken och Stationsparken i Fristad. Projektet med utbytet av 
Nybron pågår men är försenat på grund av utökade utredningar. Budgetavvikelsen beror på försenad 
detaljplan för Kronängsparken, utökade utredningar för Nybron samt trafikverkets försenade planer 
med tunnel för gång- och cykeltrafik i anslutning till Stationsparken.

Fritid och kultur
Inom område Fritid och kultur är ny och ombyggnad av Sven Ericssonvallen färdigställt under 2020. 
Större projekt som pågår är ombyggnad av Sjöbovallen, Nya Fristadhallen samt utveckling av Borås 
skidstadio. Budgetavvikelsen förklaras av att både Sjöbovallen och Fristadhallen är något försenade 
jämfört med planen. Inom området finns också medel avsatt till konstnärlig gestaltning av ny- om- 
och tillbyggnationer av kommunens fastigheter. Under 2020 har inga nya konstnärliga projekt kunna 
genomföras på grund av pandemin.

Förskola
Förskolan Vildmarken på Alideberg har färdigställts under året. Förskolan öppnade i februari 2020 och 
har tagit emot ca 110 barn. Förstudie för nybyggnation av tre förskolor pågår, Kristinegården, Vinkelvägen 
samt Badstrandsvägen. Respektive förskola kommer att kunna ta emot 120 barn. Nybyggnation av 
Strandvägens förskola pågår men kom igång senare än planerat på grund av att bygglovet överklagades. 
Budgetavvikelsen 2020 beror på till stor del av Strandvägens försenade byggstart.

Grundskola
Under 2020 har tre skolor färdigställts, Sjömarkenskolan, Kronängsskolan och Gässlösa modulskola. 
Sjömarkenskolan har fått utökad elevkapacitet för totalt 630 elever i årskurs F-6 och är en 3-parallellig 
skola. Förstudie för ombyggnad av tre skolor pågår. Dessa skolor är Särslaskolan, Engelbrektskolan och 
Erikslundskolan. Om- och till byggnad pågår på Myråsskolan, Byttorpskolan, Daltorpskolan, skolan på 
Gässlösa samt köket på Trandaredskolan. Budgetavvikelsen 2020 beror på att Myråsskolans ombyggnad 
kom igång senare än planerat på grund av överklagad detaljplan.

Vård och omsorg
Förstudie pågår för ett vård- och omsorgsboende, Kristinegränd. Förstudier är också startat för tre LSS- 
och ett SOL-boende, Björkbo, Sörmarksliden, Rydsvägen och Johannelundsgatan. Pågående byggprojekt 
inom vård och omsorg är LSS-boende på Brotorpsgatan, Färgargatan och Backhagsgatan. Ett SOL-
boende på Skogsfrugatan samt tillbyggnad av Metergatans SOL-boende pågår också. Budget-avvikelsen 
2020 för vård och omsorg beror på att bygglov och detaljplan har överklagats. För några boenden har 
även lokaliseringen fördröjts. En annan orsak till budgetavvikelsen är att inköp av trygghetslarm inte 
genomförts på grund av överklagad upphandling.
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Mark och exploatering
Avdelningen för mark- och exploateringsverksamhet leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor 
som avser mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningen utvecklar bostads- och industriområden. 
I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet klassificeras och värderas denna som 
omsättningstillgång. De gator, parkmarker och belysning som finns inom exploateringsområdet och 
som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar och ingår i Borås 
stads investeringsredovisning.

Exploateringsredovisning, mnkr
Ansvarig 

nämnd
Utgift tom 

2020
Intäkt tom 

2020
Netto tom 

2020 Status

Försäljning av industrimark

Omsättningstillgång (tomtmark)

Västra Viared Ks -339,8 279,1 -60,7 22 tomter sålda

Norra Viared Ks -32,4 45,8 13,4 6 av 7 tomter sålda

Nordskogen Ks -72,0 54,7 -17,3 4 tomter sålda

Anläggningstillgång  
(gatubyggnad, parkmark)

Västra Viared Ks -51,7 37,7 -14,0

Norra Viared Ks -17,0 18,7 1,7

Nordskogen Ks -7,4 4,4 -3,0

Försäljning av bostadsmark

Omsättningstillgång (tomtmark)

Kadriljgatan, Brotorp Ks -0,2 6,4 6,2 10 av 10 tomter sålda

Kelvingatan, Hässleholmen Ks 0 6,3 6,3 12 av 12 tomter sålda

Pianogatan,Hestra Ks 0 av 9 tomter sålda

Dammsvedjan Ks 8,0 8,0 2 av 2 tomter sålda

Anläggningstillgång  
(gatubyggnad, parkmark)

Kadriljgatan, Brotorp Ks -1,8 1,6 -0,2

Kelvingatan, Hässleholmen Ks -1,8 1,9 0,1

Pianogatan,Hestra Ks -2,9 -2,9

Dammsvedjan Ks -5,1 5 -0,1

Svanängsvägen, Svaneholm Ks -1,6

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och på Nordskogen. Under året har en tomt sålts 
på Västra Viared och två tomter har sålts på Nordskogen.

Utbyggnad av bostadsområden avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och Sparsör, 
Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. Det har sålts fyra små-
hustomter på Kelvingatan under 2020. Samtliga tomter på Kelvingatan är nu sålda. Bostadsområdena 
Kadriljgatan och Dammsvedjan är färdigställda och samtliga tomter är sålda även där. När det gäller 
Pianogatan så har ingen aktivitet skett på detta område under 2020.
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Större beslutade inhyrningar under 2020
Lokalisering Syfte/Verksamhet Årshyra, mnkr Avtalslängd, år Avtalsstart

Hultatorg Mötesplats, fritidsgård och förskola 2,6 30 2022-01-01

Engelbrektskolan Modul Engelbrektskolan 0,8 10 2021-01-01

I tabellen ovan visas de inhyrningar som Kommunfullmäktige har fattat beslut om under 2020.
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Nämndernas resultat och  
verksamhet

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 internhy-
ressystem 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 bl a att ökade kapital-
kostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhetskostnader. En effektivare 
kapitalanvändning, d v s 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 0, d v s budgeten 
baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa undantag förekommer dock. 
Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten delvis finansierar verksamheten med överskott från 
tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år.

För att dels parera oförutsedda kostnader och dels göra kostnadsmassan mer flexibel till förändringar 
av intäkterna finns ett relativt omfattande buffertsystem som innebär att 1% av kommunbidraget skall 
avsättas till oförutsedda kostnader. Kravet på buffert kan slopas om ackumulerat överskott finns och 
Kommunstyrelsen godkänt åtgärden.

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 kommun-
bidragen 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 under-
skott 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 fördel-
ning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i samband med antagande av årsbudgeten

Nämnderna skall månatligen rapportera sina egna budgetuppföljningar till Kommunstyrelsen med 
en prognos över det ekonomiska utfallet för helåret. Om prognosen indikerar ett överskridande skall 
nämnden omedelbart besluta om korrigerande åtgärder.Förvaltningarna skall dessutom senast 10 dagar 
in på ny månad lämna en kortfattad och koncentrerad månadsuppföljning till Kommunstyrelsen. Syftet 
med denna rapport är att snabbt ge en överblick över det ekonomiska läget. Kompletterad med ett antal 
verksamhetsmått som beskriver de delar av verksamheten som innehåller störst ekonomisk risk förstärker 
uppföljningen Kommunstyrelsens kontroll över utvecklingen.
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Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning är också beaktad genom att ett särskilt avsnitt i budgeten 
och årsredovisningen ägnas åt centralt beslutade verksamhetsmål. Systemet har också introducerats i 
delårsrapporterna och ett IT-stöd förenklar och förtydligar målstyrningsarbetet.

Nämndernas egna årsredovisningar redovisas som särskilda bilagor. Dessa är upprättade av nämn-
derna själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig inför 
Kommunfullmäktige. Kommunen har 18 st nämnder inklusive Revisorskollegiet som är rapporterings-
skyldiga till Kommunfullmäktige.

Nämndernas resultat, tkr
Nämnd Ingående 

resultat
Kommun- 

bidrag 2020
Netto- 

kostnader
Årets 

resultat
Utgående 

resultat

Kommunfullmäktige 0 15 400 -14 217 1 183 0

Stadsrevisionen 1 255 6 000 -5 946 54 1 309

Kommunstyrelsen

-stadsledningskansliet 5 000 138 845 -175 779 -36 934 5 000

-kommungemensamt 0 123 050 -122 751 299 0

Valnämnden 600 1 000 -1 050 -50 600

Överförmyndarnämnden 0 8 850 -8 281 569 0

Lokalförsörjningsnämnden -68 978 32 350 -59 147 -26 797 -72 649

Fritids- och folkhälsonämnden

-fritid- och folkhälsa 150 220 600 -241 555 -20 955 268

-föreningsbidrag 0 43 650 -43 604 46 0

Servicenämnden 34 498 -7 000 3 062 -3 938 31 007

Samhällsbyggnadsnämnden 24 922 21 450 -24 601 -3 151 21 771

Tekniska nämnden

-väghållning, parker mm 23 781 154 250 -150 156 4 094 29 188

-persontransporter 0 76 200 -74 635 1 565 0

Miljö- och konsumentnämnden 151 27 400 -32 393 -4 993 436

Kulturnämnden 1 275 185 700 -184 527 1 173 2 638

Gymnasie-och vuxenutbildnings-
nämnden

3 469 549 400 -558 497 -9 097 3 469

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 -236 908 642 3 000

Sociala omsorgsnämnden -11 792 700 200 -690 695 9 505 -5 787

Förskolenämnden -5 067 793 150 -774 364 18 786 13 719

Grundskolenämnden 24 559 1 519 300 -1 519 772 -472 25 187

Individ-och familjeomsorgs- 
nämnden

-22 096 316 900 -327 759 -10 859 -32 955

Vård- och äldrenämnden 70 279 1 401 700 -1 365 785 35 915 104 494

Summa 85 006 6 565 945 -6 609 360 -43 415 130 695

I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2020 uppgick Kommunbidragen för nämnderna till 
sammanlagt 6 495,8 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats med 70,1 mnkr. Härigenom höjdes 
budgeten till 6 565,9 mnkr. Nettokostnaderna blev 6 609,4 mnkr. Det samlade resultatet för nämn-
derna blev således ett underskott på -43,4 mnkr. Nämndernas ingående resultat 2020 var +85,0 mnkr. 
Efter årets resultat på -43,4 och diverse regleringar på netto +89,1 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att 
sammanlagt +130,7 mnkr överförs till 2021.
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Kommunfullmäktige
 2020 2019 2018

Intäkter 67 99 72

Kostnader -14 284 -15 049 -12 378

Nettokostnader -14 217 -14 950 -12 306

Kommunbidrag 15 400 15 100 13 650

Resultat 1 183 150 1 344

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Resultatet visar +1,2 mnkr som främst kan hänföras till lägre kostnader för representation till följd av 
Covid-19 pandemin. Även utbildningsbidragen till partierna är lägre än budgeterat. Kostnader för arvo-
den, lokaler, teknisk utrustning och framtagande av sammanträdeshandlingar för att kunna genomföra 
digitala möten överstiger budget. Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl negativa som posi-
tiva resultat. Kommunstyrelsen har gjort den bedömningen att Kommunfullmäktige saknar möjlighet 
att hantera sina resultatavvikelser. Årliga över- eller underskott regleras därför i årsredovisningarna till 
ett utgående ackumulerat nollresultat.

Revisorskollegiet
 2020 2019 2018

Intäkter 599 535 549

Kostnader -6 545 -6 188 -5 412

Nettokostnader -5 946 -5 653 -4 863

Kommunbidrag 6 000 5 875 5 750

Resultat 54 222 887

Ackumulerat resultat 1 309 1 255 1 033

Nettoinvesteringar - - -

Revisorskollegiet redovisar ett litet positivt ekonomiskt resultat på +54 tkr jämfört med kommunbidra-
get. Inom resultatet har intäkterna varit lägre än budgeterat på grund av omdebitering för granskning 
av SÄRF och Sjuhärads kommunalförbund. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på 
en föräldraledig revisor delar av året. Kostnaderna för revisionskonsulter är högre än budgeterat då 
Stadsrevisionen genomfört fler granskningar utförda av konsulter under året p.g.a. personalsituationen.

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet läggs till det ackumulerade resultatet. Vid 2019 
års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat på +1 255 tkr. Detta ökar då till +1 309 tkr.
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Kommunstyrelsen

Stadsledningskansliet
 2020 2019 2018
Intäkter 180 464 93 988 92 274

Kostnader -356 242 -248 716 -214 365

Nettokostnader -175 778 -154 728 -122 091

Kommunbidrag 138 845 119 405 119 563

Resultat -36 933 -35 323 -2 528

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 5 000

Nettoinvesteringar -7 672 -37 069 -100 039

Stadsledningskansliets kommunbidrag uppgick 2020 till 138,8 mnkr och verksamheten redovisar ett 
resultat om -36,9 mnkr. I detta resultat ingår kostnader om ca 9,4 mnkr som finansieras med s.k. öron-
märkta medel och därmed justeras i bokslutet (se nedan). I november 2019 beslutades i kommunfull-
mäktige om finansiering av sanering och rivning av Gässlösa vilket genererade en obudgeterad kostnad 
2020 om ca 33,8 mnkr. Om hänsyn tas till dessa poster visar Stadsledningskansliet ett slutligt resultat på 
ca + 6,3 mnkr. Detta överskott kan främst härledas till konsekvenser av Corona-pandemin. Aktiviteter 
har ställts in, skjutits upp eller pausats och diverse olika representationer, kurser, konferenser med till-
hörande resor och övernattningar har uteblivit eller genomförts digitalt.

Öronmärkta projekt Utfall tkr 2020
Organisationshälsa 5 595

Byggbonus 1 114

E-handelsstaden 1 007

MarketPlace Borås 1 518

Sociala investeringar 127

Summa 9361

Under året har Stadsledningskansliet erhållit ökat kommunbidrag med 12,2 mnkr. Dessa kan härledas 
till medel för Lokal utveckling (1,4 mnkr), Gymnasiemåltider i Covid-19 pandemins spår (9,5 mnkr) 
samt Kamerabevakning (1,3 mnkr). Då verksamheten visar ett positivt resultat, ovan nämnda kostnader 
borträknade, behålls, enligt tidigare praxis, ett max för ackumulerat resultat till 5 mnkr.

Kommungemensam verksamhet
 2020 2019 2018
Intäkter 1 005 872 4

Kostnader -123 756 -120 609 -116 072

Nettokostnader -122 751 -119 737 -116 068

Kommunbidrag 123 050 118 100 114 000

Resultat 299 -1 637 -2 068

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Nettokostnaden för den kommungemensamma verksamheten uppgick till 122,8 mnkr, vilket var 0,3 
mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader jämfört med 
budget till Västtrafik, vilka även till viss del täcker högre kostnader för räddningstjänsten och STIM.
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Överförmyndarnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 403

Kostnader -8 684 -8 522 -8 667

Nettokostnader -8 281 -8 522 -8 667

Kommunbidrag 8 850 6 725 6 550

Resultat 569 -1 797 -2 117

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Nämnden visar ett positivt resultat på 569 tkr. Överskottet kan hänföras till ersättningen för gode 
män och förvaltare. Nämnden fick under 2020 en förstärkning med kommunbidraget med 2 000 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat avskrivs i sin helhet och det ackumulerade resultatet är 
därmed fortsatt noll.

Valnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 0 3 197 2 370

Kostnader -1 050 -6 474 -6 365

Nettokostnader -1 050 -3 277 -3 995

Kommunbidrag 1 000 4 025 4 150

Resultat -50 748 155

Ackumulerat resultat 600 600 0

Nettoinvesteringar - - -

Valnämnden erhöll 2020 ett kommunbidrag som uppgick till 1 000 tkr och höll budgeten sånär som 
på 50 tkr. Nämnden fick även beviljat att behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019. Det ackumulerade 
resultatet på 600 tkr har inte nämnden kunnat nyttja med hänvisning till Covid-19 pandemin. Grunden 
för att behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019 var att stärka Valnämndens organisation inför kom-
mande val 2022. Ny vallagsändring kräver en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven. Flertalet av tidigare använda förtidsröstningslokaler kommer inte 
kunna användas till kommande val och därför krävs det en omfattande översyn, som dokumenteras i 
valdatasystemet. Detta påverkar även de valstugor som Valnämnden haft uppställda på Stora Torget 
samt Knalleland som varit mycket populära under åren och som har bidragit till ett ökat valdeltagande; 
utredning samt eventuell ombyggnad av de tre stugorna behöver genomföras om de fortsatt ska användas. 
Som en konsekvens av Covid-19 pandemin och krav på distanshållning har inte detta arbete kunnat 
utföras under 2020 vilket innebär ett krav på desto snabbare agerande under 2021 och därmed ett fortsatt 
behov av överskottet från 2019.
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Lokalförsörjningsnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 860 430 815 627 762 303

Kostnader -919 577 -879 508 - 
812 541

Nettokostnader -59 147 -63 881 -50 238

Kommunbidrag 32 350 31 900 31 450

Resultat -26 797 -31 981 -18 788

Ackumulerat resultat -72 649 -68 978 -41 315

Nettoinvesteringar -250 596 -381 175 -531 719

Lokalförsörjningsnämnden redovisar ett resultat på -26,8 mnkr. Underskottet beror främst på:

Lokalbanken -19,2 mnkr, varav Kyllaredsgymnasiet 11,9 mnkr.

Pågående arbeten/ej uthyrningsbar -9,4 mnkr, varav Björkhöjdsskolan 8,8 mnkr.

LSS-fastigheter och Äldreomsorgsfastigheter, -5,6 mnkr.

På grund av Coronapandemin har nämnden upprättat tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. Dessa 
avtal har gett minskade hyresintäkter på 5,0 mnkr.

Nämnden redovisar ett resultat på -26 797 tkr. I resultatet ingår kostnader för Kyllaredsgymnasiet 
11 914 tkr, minskade hyresintäkter med anledning av Corona 4 990 tkr och hyrestak på äldreomsorgs- 
och sociala boenden 6 222 tkr. Totalt 23 126 tkr. När hänsyn tas till dessa innebär det ett egentligt 
resultat med -3 671 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår att resultatet -3 671 tkr överförs till det ackumulerade resultatet som vid 
årets ingång uppgick till -68 978.  Det innebär att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till 
-72 649 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 46 324 43 551 45 291

Kostnader -70 925 -65 863 -66 079

Nettokostnader -24 601 -22 312 -20 788

Kommunbidrag 21 450 23 950 23 400

Resultat -3 151 1 638 2 612

Ackumulerat resultat 21 771 24 922 23 284

Nettoinvesteringar - - -

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på - 3,2 mnkr jämfört med tilldelat kom-
munbidrag. Största anledningen till underskottet är att otydligheter i instruktionerna till plan- och 
bygglovstaxan gjort att nämnden tagit ut för hög planavgift för sju bygglovsärenden Samtliga gäller 
stora byggnader med bruttoarea större än 10 000 kvm under perioden 2013-2020 totalt ca 4,0 mnkr. 
Avgifterna har återbetalats.
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I övrigt har intäkterna överstigit budget med ca 2,7 mnkr. Plan- och bygglovsavdelningen och lantmäte-
riavdelningen redovisar högre intäkter medan geodataavdelningen redovisar lägre intäkter än budgeterat. 
För plan- och bygglovsavdelningen beror de högre intäkterna på fler byggsanktionsavgifter och högre 
andel externa exploatörsplaner. Inom årsutfallet har nämnden använt 1,8 mnkr av sitt ackumulerade 
resultatet till engångssatsningar för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten bl.a. till ett nytt 
kartsystem,

Samhällsbyggnadsnämndens intäktsfinansieringsgrad har under året varit 65,3 % (66,1 %). Det totala 
antalet bygglovsärenden inkl. förhandsbesked har varit 1 019 (941) st. tack vare en fortsatt hög efterfrågan 
på bostäder och verksamhetslokaler. Antalet avslutade lantmäteriförrättningar har under året uppgått 
till 183 (150) st. Ärendebalansen minskade till 89 (113) ärenden.

Vid 2020 års ingång hade Samhällsbyggnadsnämnden ett ackumulerat överskott på +24 922 tkr. Detta 
minskas då med årets resultat på -3 151 tkr till +21 771 tkr.

Servicenämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 623 370 697 175 617 342

Kostnader -620 308 -690 665 -611 372

Nettokostnader 3 062 6 510 5 970

Kommunbidrag -7 000 -7 000 -7 000

Resultat -3 938 -490 -1 030

Ackumulerat resultat 31 007 34 498 34 988

Nettoinvesteringar -34 782 -29 981 -22 418

Servicenämnden utgör kommunens interna basresurs för den kommunaltekniska utförarverksamheten 
och administrativ service. Servicekontoret utför tjänster åt andra förvaltningar och kommunala företag. 
Servicenämndens kostnader ska till sin helhet finansieras med intäkter.

Årets intäkter översteg kostnaderna med 3,1 mnkr vilket innebär ett positivt ekonomiskt resultat men 
är 3,9 mnkr lägre än det av KF uppsatta resultatmålet. Det lägre resultatet beror på en återbetalning på  
4,6 mnkr till de nämnder/förvaltningar som verksamheten levererar uppdrag till. Detta är en engångs-
åtgärd utifrån genomförda effektiviseringar samt att vissa planerade åtgärder inte kunnat genomföras 
på grund av coronapandemin. Exkluderas denna engångsåterbetalning har Servicenämnden uppfyllt 
sitt resultatmål.

Kommunstyrelsen menar att Servicenämnden är en viktig aktör när utrymmet för att öka kommun- 
bidragen till de tekniska verksamheterna kommer att vara begränsat framöver. En effektiv utförare bör 
vara en garant för att få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2020 års ingång hade Servicenämnden 
ett ackumulerat resultat på +34 498 tkr. Detta förändras med årets resultat efter resultatkravet till  
+31 007 tkr. Då har 447 tkr som avser införandet av ett nytt kemikaliehanteringssystem och ej debiterats 
kunderna avskrivits.
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Tekniska nämnden

Väghållning, skog, parker

 2020 2019 2018

Intäkter 100 128 116 945 130 080

Kostnader -250 284 -263 117 -277 304

Nettokostnader -150 156 -146 172 -147 224

Kommunbidrag 154 250 146 745 142 654

Resultat 4 094 573 -4 570

Ackumulerat resultat 29 188 23 781 21 608

Nettoinvesteringar -68 345 -78 181 -59 415

För Väghållning, skog, parker m m redovisas ett positivt ekonomiskt resultat på +4,1 mnkr jämfört 
med kommunbidraget. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick under året till låga 19,6 mnkr att 
jämföras med 25,9 mnkr under 2019. Detta gav ett budgetöverskott på 7,5 mnkr och är då den största 
förklaringen till nämndens positiva ekonomiska resultat. Den senaste 5-års perioden har kostnaderna 
för vinterväghållningen varierat stort mellan åren. Genomsnittligt har nivån uppgått till 27,1 mnkr 
vilket är i linje med nämndens budgetnivå för 2021. Inom årsutfallet redovisar gatubelysningen ett stort 
underskott på -5,5 mnkr.

Kommunstyrelsen konstaterar att beläggningsunderhållet under året uppgått till 145 224 (179 846) m2. 
Beläggningsprogrammet har kunnat genomföras enligt plan under 2020. Den relativt höga nivån totalt 
beror på genomförda återställningar av fiberschakter med 77 000 (82 000) m2. En mindre del kommer 
att utföras även under 2021.

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på 4 094 tkr läggs till det ackumulerade resultatet. Utöver 
det föreslås att nämndens ackumulerade resultat undantas avseende nytillkommen dagvattenavgift från 
Borås Energi AB, 873 tkr, nedlagda kostnader inom byggbonusen, 366 tkr samt 74 tkr i lämnade bidrag 
till bullersanering som är budgeterade inom investeringsbudgeten. Vid 2020 års ingång hade Väghållning, 
skog, parker mm ett ackumulerat överskott på +23 781 tkr. Detta förändras med ovanstående justeringar 
till +29 188 tkr.

Persontransporter

 2020 2019 2018

Intäkter 12 224 15 450 14 081

Kostnader -86 859 -91 337 -86 070

Nettokostnader -74 635 -75 887 -71 989

Kommunbidrag 76 200 68 800 66 650

Resultat 1 565 -7 087 -5 339

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -
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För 2020 har verksamheten tilldelats en budget på 76,2 mnkr. Utfallet blev 74,6 mnkr vilket innebär 
ett ekonomiskt överskott med +1,6 mnkr. En anledning till det förbättrade resultatet är att fr.o.m. 2020 
har verksamhetens budget förstärkts med 5,0 mnkr utöver ordinarie ramuppräkning med anledning 
av ett antal tidigare år med negativa resultat. En annan anledning är att resandet har minskat kraftigt 
under coronapandemin. Nettokostnaderna har under året har minskat med 1,2 mnkr motsvarande -1,6 
(5,4) %. Antalet färdtjänstresor har under året minskat från 340 459 st till 217 807 st. En förändring 
med -36,0 (1,6) %. Antalet färdtjänsttillstånd har under året uppgått till 4 290 (4 672) st.

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på +1 565 tkr till sin helhet avskrivs då verksamheten inom 
givet trafikavtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon större omfattning.

Miljö- och konsumentnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 18 037 20 806 17 939

Kostnader -50 430 -45 948 -43 216

Nettokostnader -32 393 -25 142 -25 277

Kommunbidrag 27 400 25 875 22 800

Resultat -4 993 733 -2 477

Ackumulerat resultat 436 151 -594

Nettoinvesteringar 921 613 -

Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett negativt resultat på -4 993 tkr jämfört med tilldelat kom-
munbidrag. Resultatet påverkas i stor grad av Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årliga tillsyns-
avgifter för livsmedelskontroll och serveringstillstånd vilket medfört uteblivna intäkter motsvarande 
5 100 tkr. Under året har pandemin påverkat inriktningen på nämndens arbete och ordinarie tillsyn 
har fått stå tillbaka för trängseltillsyn.

Under 2007 inrättades en naturvårdsfond under nämndens ansvar. Kommunfullmäktige ger ett årligt 
anslag på 200 tkr som kan bevilja medel till privatpersoner och organisationer för naturvårdande insat-
ser. Under 2020 har åtgärder för 391 tkr genomförts och utbetalats. Den totala behållningen i fonden 
uppgår vid årsskiftet till 773 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår att nämnden under 2021 ska få disponera tidigare beslutade men oförbrukade 
Byggbonus motsvarande 1 060 tkr samt att få disponera 1 015 tkr avseende Klimatkompensationsfonden 
genom ett ianspråktagande av ackumulerat resultat.

Kommunstyrelsen föreslår att uteblivna intäkter motsvarande 5 100 tkr samt ”Byggbonus” motsvarande 
178 tkr räknas bort vid resultatöverföringen till 2021. Det resultat som överförs till 2021 är därmed 
285 tkr vilket förbättrar det ackumulerade resultatet. Vid utgången av 2020 har nämnden ett ackumu-
lerat resultat på 436 tkr.
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Fritids- och folkhälsonämnden

Fritid och folkhälsa

 2020 2019 2018

Intäkter 44 198 64 208 57 061

Kostnader -285 753 -281 619 -261 427

Nettokostnader -241 555 -217 411 -204 366

Kommunbidrag 220 600 209 310 194 650

Resultat -20 955 -8 101 -9 716

Ackumulerat resultat 268 150 343

Nettoinvesteringar -17 683 -26 853 -31 834

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för verksamheterna som samlas inom ramen Fritid- och folkhälsa 
ett stort negativt resultat på -21,0 mnkr jämfört med kommunbidraget. Det negativa resultatet beror 
främst på effekter som har med coronapandemin att göra. Utifrån rådande restriktioner under året har 
nämnden inte kunnat hålla anläggningarna i gång som planerat vilket medfört stora intäktsbortfall. 
Av underskottet kan 13,0 mnkr direkt härledas till baden. För övriga anläggningar är det främst Borås 
Arena som står för den största intäktsavvikelsen -3,3 mnkr.

Badanläggningarna hade totalt 331 699 (456 392) besökare under året vilket är väsentligt  färre besökare 
jämfört med ett normalår med full drift för alla badanläggningarna. Totalt antal utnyttjade timmar på 
Borås Arena och Borås Arena 2 har under året varit 1 915 (3 093) även det en effekt av nedstängningen. 
Anslutna föreningar/organisationer inom ”Överenskommelsen” har under året uppgått till 85 (83) st. 
jämfört med budgeterade 95. Antal upprättade avtal/IOP har varit 7 (7) st.

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -20 955 tkr överförs +168 till nästa år. Då har effekter 
av coronapandemin på 17 000 tkr undantagits. Utöver det har kostnader för de sociala investerings-
projekten på 1 891 tkr, stängningen av Borås simarena, 1 500 tkr samt tillkommande kostnader för 
upprustningen av Borås Arena 4 953 tkr avskrivits. Nämnden återlämnar 4 271 tkr p.g.a. att SM-veckan 
2021 inte kunde genomföras som planerat. Vid 2020 års utgång har då Fritids- och folkhälsoramen ett 
ackumulerat överskott på +268 tkr.

Föreningsbidrag

 2020 2019 2018

Intäkter 69 98 209

Kostnader -43 673 -42 726 -42 192

Nettokostnader -43 604 -42 628 -41 983

Kommunbidrag 43 650 43 050 41 000

Resultat 46 422 -983

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -
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Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbidragen ett mindre ekonomiskt resultat på +46 tkr. 
Det tilldelade Kommunbidraget har således räckt till den verksamhet som bedrivits i enlighet med 
regelsystemet.

Under denna rubrik återfinns bl.a. de föreningar som till största delen bedriver barn- och ungdomsverk-
samhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har ökat från 20 923 till 21 413. Även antalet 
aktiviteter har ökat, från 60 218 till 64 773. En trolig orsak är att det nu bara krävs 3 (5) deltagare för 
att en aktivitet skall bli godkänd.

Då kostnaderna inom föreningsbidragsramen till största delen styrs av Kommunfullmäktiges bidrags-
regler har Fritids- och folkhälsonämnden att noga följa utvecklingen och vid behov initiera förändringar 
så att kommunbidraget över tiden är anpassat till de regler som Kommunfullmäktige beslutat om. 
Verksamhetens har därför inget ackumulerat resultat mellan åren.

Kulturnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 27 256 42 142 39 310

Kostnader -211 783 -213 937 -197 797

Nettokostnader -184 527 -171 795 -158 487

Kommunbidrag 185 700 171 575 156 850

Resultat 1 173 -220 -1 637

Ackumulerat resultat 2 638 1 275 1 275

Nettoinvesteringar -3 103 -3 756 -16 997

Kulturnämnden redovisar ett resultat på + 1,2 mnkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag. 
Kulturnämnden anger att främsta orsaken till det positiva ekonomiska utfallet är att Stadsteatern varit 
stängd under större delen av året med anledning av coronapandemin.

Totalt besåg 6 126 (14 531) personer Stadsteaterns föreställningar under året. Konstmuseet har under året 
haft 21 230 (22 605) besökare och Textilmuseet har under året besökts av 34 089 (66 346). Medialånen på 
biblioteken har legat på en fortsatt jämförelsevis hög nivå under året. Antal medialån uppgick till 836 215 
(896 290) st. Totalt besöksantal på Kulturhuset har under året minskat till 225 483 (346 835) besökare.

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på +1 173 tkr till sin helhet överförs till nästa år. Driftkostnader 
under året för Skulpturbiennalen, 190 tkr kompenseras vilket då innebär att investeringsbudgeten justeras 
ned med motsvarande belopp. Kulturnämnden hade inför 2020 ett ackumulerat överskott på +1 275 tkr. 
Detta ökar då till 2 638 som ingående balans 2021.
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Förskolenämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 149 558 161 939 159 746

Kostnader -923 922 -919 525 -888 701

Nettokostnader -774 364 -757 586 -728 955

Kommunbidrag 793 150 753 925 725 350

Resultat 18 786 -3 661 -3 605

Ackumulerat resultat 13 719 -5 067 -1 526

Nettoinvesteringar -2 796 -2 124 -1 800

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +18,8 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag.

År 2020 går inte att jämföra med tidigare år på grund av Coronapandemin. Både intäkts- och kost-
nadssidan har påverkats. Förskoleavgifterna blev lägre än budgeterat på grund av de beslut som fattades 
under året till följd av rådande omständigheter. Exempelvis blev grupperna med lägst avgift avgifts-
befriade under våren. Nämnden gjorde ett stort överskott avseende personalkostnader på grund av att 
förvaltningen inte använde sig av timavlönad personal i lika hög grad, både på grund av att antalet barn 
var betydligt lägre på förskolorna men också för att minska smittspridning. En ökad andel personal 
var också frånvarande från arbetet i egen sjukdom eller för vård av barn. Dessa orsaker resulterade i det 
ekonomiska överskottet men är även en effekt av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
som beslutades av Förskolenämnden under hösten 2019.

Nämnden beviljades ett minskat statsbidrag för mindre barngrupper ht 20/vt 21 (48 mnkr) vilket var 
6 mnkr lägre än i jämförelse med föregående period (54 mnkr). Bidraget söks för ett läsår i taget och 
prövas på nytt varje år vilket försvårar långsiktig planering och innebär ekonomisk osäkerhet. Dessutom 
har Skolverket informerat om att statsbidraget för mindre barngrupper sannolikt kommer upphöra och 
föras samman med bidraget till kvalitetshöjande åtgärder till ett bidrag riktat mot förskolan från och 
med 2022. För Borås Stad och Förskolenämnden kan det komma att innebära en betydande minskning 
av riktade statsbidrag till förskoleverksamhet.

I jämförelse med år 2019 har antal barn per årsarbetare förbättrats till 5,0 (5,1). Barngruppernas storlek 
har minskat till 13 (14). Antal inskrivna barn i kommunen har minskat med 166 barn vilket motsvarar 
en minskning med 2,8 %.  Andelen utbildade förskollärare har ökat till 49% (48%).

Förskolenämnden hade -5 067 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2020. Kommunstyrelsen 
föreslår att årets resultat +18 786 tkr överförs till nämndens ackumulerade resultat. Det innebär att det 
ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till +13 719 tkr.

Grundskolenämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 320 761 324 092 289 601

Kostnader -1 840 533 -1 779 131 -1 690 028

Nettokostnader -1 519 772 -1 455 039 -1 400 427

Kommunbidrag 1 519 300 1 463 325 1 407 800

Resultat -472 8 286 7 373

Ackumulerat resultat 25 187 24 559 16 273

Nettoinvesteringar -6 333 -5 227 -2 333
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I Borås Stads redovisning har Grundskolenämnden ett resultat på -472 tkr jämfört med tilldelat kom-
munbidrag. I nämndens egen årsredovisning  presenteras ett resultat på -356 tkr. Avvikelsen beror på 
avstämning som skett i samband med Borås Stads bokslutsarbete.

Livsmedels- och skolskjutskostnader avviker negativt i jämförelse med budget men inte vid jämförelse 
med utfall föregående år. Däremot har statsbidragsintäkter och lokalkostnader ökat mer än både budget 
och vid jämförelse med föregående år.

Antal elever per lärare har ökat till 12,1 (11,3) men inte jämfört med det som grundskolan inrappor-
terade till SCB år 2019.  Antal elever per pedagogisk personal 8,9 (8,8) och antal elever per personal 
i fritidshem 22,1 (21,0) har ökat medan antal elever i  förskoleklass 16,3 (16,4) har förbättrats något i 
jämförelse med 2019. Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram har 
förbättrats till 84,4% (79,9%).

Grundskolenämnden hade +24 559 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2020. Nämnden 
har gjort en framställan om ersättning för ökade kostnader motsvarande 1,1 mnkr utifrån beslut i 
Kommunstyrelsen om ökat värde av julklapp. Grundskolenämndens resultat uppgår till -472 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår att nämnden erhåller kompensation  för ökat värde av julklappar. Det inne-
bär att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till +25 187 tkr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 274 481 287 032 286 856

Kostnader -832 978 -829 917 -817 627

Nettokostnader -558 497 -542 885 -530 771

Kommunbidrag 549 400 526 920 509 350

Resultat -9 097 -15 965 -21 421

Ackumulerat resultat 3 469 3 469 19 434

Nettoinvesteringar -1 897 -3 298 -6 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett resultat på -9,1 mnkr i jämförelse med tilldelat 
kommunbidrag. 

Underskottet har uppstått inom vuxenutbildning -7,2 mnkr och gymnasieverksamhet -8,4 mnkr. Ej 
utfördelad buffert +5,4 mnkr reducerar det totala underskottet. 

I gymnasieverksamhetens underskott på -8,4 mnkr ingår ökade kostnader pga. Coronapandemin, utbe-
tald retroaktiv ersättning till friskola 3,6 mnkr, samt avsättning för eventuellt tillkommande retroaktiva 
friskoleersättningar med 5,0 mnkr. Om hänsyn tas till dessa kostnader innebär det att den egentliga 
gymnasieverksamheten under 2020 var i balans.

Vuxenutbildningen negativa resultat på -7,2 mnkr beror på att Skolverket i samband med pandemin utlo-
vat riktade extrasatsningar till Yrkesvux utöver vad som tidigare utlysts. Verksamheten sökte tilläggsfinan-
siering men sent under hösten meddelade Skolverket att mindre än hälften skulle delas ut. Verksamheten 
hade då redan startats upp med denna finansiering inräknad, vilket bidragit till Vuxenutbildningens 
underskott.
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Antal elever per lärare i gymnasieskolorna har ökat till 12,3 (11,9). Elevantalet i Borås Stads gymnasie-
skolor har ökat jämfört med föregående år, 4 341 (4 287) vilket även elevantalet i Borås Stads gymna-
siesärskola gjort 99 (90). Elever från andra kommuner har minskat 980 (1 074) medan elever hos extern 
utbildningsanordnare har minskat 612 (623). Elevantalet i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 
samt Yrkeshögskolan har ökat medan Särvux och Komvux för invandrare har minskat.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade 3 469 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 
2020. Kommunstyrelsen föreslår att nämnden erhåller kompensation för utbetald retroaktiv friskole-
ersättning, merkostnader pga. Corona inkl. kompensation för julgåvor samt viss del av utlovat men ej 
utdelat statsbidrag till vuxenutbildningen. Kompensationen motsvarar årets underskott vilket innebär 
att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till oförändrat +3 469 tkr.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 50 330 80 429 129 955

Kostnader -378 089 -391 360 -422 801

Nettokostnader -327 759 -310 931 -292 846

Kommunbidrag 316 900 288 850 275 150

Resultat -10 859 -22 081 -17 696

Ackumulerat resultat -32 955 -22 096 -15

Nettoinvesteringar - - -

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på -10 859 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Underskottet beror till största del på köp av familjehemsplaceringar, köp av platser 
HVB 13-20 år samt köp av platser vuxna. Det negativa resultatet vägs till viss del upp av genomförda 
besparingar samt arbetet med att  förkorta institutionsplaceringar. Utifrån förra årets negativa resultat 
har nämnden under 2020 haft en handlingsplan för en ekonomi i balans.

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde.

Ingående ackumulerat resultat för Individ- och familjeomsorgsnämnden var -22 096 tkr. Kommunstyrelsen 
föreslår att årets resultat på -10 859 tkr överförs till det ackumulerade resultatet. Det utgående ackumu-
lerade resultatet för 2020 blir därmed -32 955 tkr.

Arbetslivsnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 157 426 186 243 212 137

Kostnader -394 334 -414 232 -436 298

Nettokostnader -236 908 -227 989 -224 161

Kommunbidrag 237 550 233 200 231 850

Resultat 642 5 211 7 689

Ackumulerat resultat 3 000 3 000 3 000

Nettoinvesteringar - - -
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Arbetslivsnämnden redovisar ett positivt resultat om 642 tkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. 
Överskotten återfinns bl.a. inom IFO-verksamheten exkl. försörjningsstöd och central administration 
och beror till stor del på vakanser och ej tillsatta tjänster under året.

Utbetalning av försörjningsstöd har ökat under året och för 2020 landade det på 55 894 tkr (52 534), 
vilket är något högre än budget. Läggs kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd 
samman uppgår summan till 119 863 tkr (117 438) även det något högre än föregående år. Antal hushåll 
med försörjningsstöd har under året varit 705 st (708).

Under året har Arbetslivsnämnden haft åtta nya skrivna avtal med IOP (Idéburet offentligt partnerskap)

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på 642 tkr inte läggs till det ackumulerade resultatet 
vilket innebär att det tidigare ackumulerade resultatet på 3 000 tkr bibehålls för att bl.a. kunna möta 
ett eventuellt försämrat konjunkturläge.

Sociala omsorgsnämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 110 755 105 415 108 390

Kostnader -801 450 -783 817 -752 011

Nettokostnader -690 695 -678 402 -643 621

Kommunbidrag 700 200 657 275 626 700

Resultat 9 505 -21 127 -16 921

Ackumulerat resultat -5 787 -11 792 -5 415

Nettoinvesteringar - -730 -

Sociala omsorgsnämnden visar ett positivt resultat på 9 505 tkr. Nämndens verksamhet har under året 
påverkats av pandemin med bl a minskad efterfrågan på insatser och stängning av daglig verksamhet. 
Utifrån förra årets negativa resultat har nämnden under året haft en åtgärdsplan för en ekonomi i balans. 
Nämnden hade under året även budget för nya boenden som inte blev färdiga som planerat och därmed 
bidrog till det positiva resultatet.

Under ett års tid har Sociala omsorgsnämnden arbetat med tillitsbaserad styrning och ledning genom bl.a. 
en pilotgrupp. Pilotgruppen avslutade sitt arbete och i samband med det tog de fram olika rekommenda-
tioner på hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med styrning och ledning. Dessa rekommendationer 
handlar om stärkt samarbete mellan och inom olika yrkesprofessioner, att tydliggöra roller och ansvar 
samt att fortsätta arbetet för att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap.

Sociala omsorgsnämnden hade -11 792 tkr som ackumulerat resultat vid ingången av 2020. 
Kommunstyrelsen föreslår att ökade kostnader för SoL-insatser pga borttagandet av 65års gränsen med 
1 700 tkr avskrivs. Vid resultatöverföringen räknas budget för boenden och aktiveringspedagoger som 
ej startat som planerat under året av. Detta innebär att det ackumulerade utgående resultatet för 2020 
blir -5 787 tkr.
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Vård- och äldrenämnden
 2020 2019 2018

Intäkter 148 268 136 337 147 625

Kostnader -1 514 053 -1 469 442 -1 426 970

Nettokostnader -1 365 785 -1 333 105 -1 279 345

Kommunbidrag 1 401 700 1 345 100 1 303 150

Resultat 35 915 11 995 23 805

Ackumulerat resultat 104 494 70 279 62 084

Nettoinvesteringar - - -

Vård- och äldrenämnden redovisar ett positivt resultat på 35 915 tkr. Vård och omsorg i ordinärt boende 
har det största överskottet och det kan direkt kopplas till lägre efterfrågan av insatser som en följd av 
pandemin. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har minskat jämfört med 2019 och 2018.

Förenklat beslutsfattande för insatser avseende städ, tvätt och digitalt stöd i hemmet har införts.

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat förs 34 215 tkr över till Vård- och äldrenämndens acku-
mulerade resultat. Det ger ett utgående ackumulerat resultat på 104 494 tkr.
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Bolagens resultat och  
verksamhet
Vilka bolag som utöver kommunen ingår i kommunkoncernen framgår av förvaltningsberättelsens 
avsnitt "Den kommunala koncernen". En samlad förteckning över Borås Stads ägarintressen i bolag och 
ekonomiska föreningar finns i not under sammanställda räkenskaper.

Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt med kommunens årsredovis-
ning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. I samtliga fall har 
ansvarsfrihet för styrelserna beviljats. För kommunalförbunden Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlemmar att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är någon 
skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångspunkt från 
årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv.

I samband med granskningen av bolagens årsredovisningar gör Kommunstyrelsen den lagstadgade 
prövningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 
har för år 2020 bedömt att så är fallet för Borås Stads samtliga majoritetsägda bolag.

Bolagen redovisar ett resultat 2020 på 155 mnkr efter finansnetto. Det är 53 mnkr bättre än budgeterat, 
främst hänförligt till fastighetsförsäljning i AB Bostäder i Borås, engångsintäkter i Borås Elnät AB samt 
lägre underhållskostnader i bostadsbolagen. Soliditeten ökar för bolagen från 13 % till 14 %, då den 
högre resultatnivån täcker upp för bolagens fortsatt höga investeringstakt.

I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs res-
pektive bolags resultat och verksamhet vidare.

Samtliga bolag 2020
mnkr mnkr mnkr mnkr % %

Koncern- 
bidrag läm-

nat- erhållit+

Resultat 
efter finan-

snetto

Eget  
kapital

Balans- 
omslutning

Avkastning 
på totalt 

kapital

Soliditet

STADSHUSKONCERNEN

Borås Stadshus AB koncernen 67,3 79 853 7 418 2,3 11,5

Borås Stadshus AB moderbolaget 1,9 -3,0 458,9 725 63,3

Borås Energi och Miljö AB -10,0 52,3 557,5 5 211 2,5 10,7

Borås Elnät AB -42,0 68,4 372,1 1 471 5,2 25,3

Borås Djurpark AB 17,1 -17,6 2,3 144 1,6

Borås kommuns Parkerings AB -7,3 10,3 11,8 131 8,6 9,0

Industribyggnader i Borås AB  
inkl db

-8,0 16,1 90,1 437 4,3 20,6

BoråsBorås TME AB 18,0 -18,0 0,1 20 0,6

Akademiplatsen AB 27,7 -27,7 0,2 61 0,2
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Samtliga bolag 2020
mnkr mnkr mnkr mnkr % %

Inkubatorn i Borås AB 2,6 -2,7 1,7 6 28,5

BOSTADSBOLAGEN 77 848 4 951 2,4 17,1

AB Bostäder I Borås 61,9 703,6 3 713 2,5 18,9

Fristadbostäder AB 3,1 29,5 231 2,8 12,8

AB Sandhultsbostäder 4,0 36,8 301 2,2 12,2

AB Toarpshus 5,8 24,1 230 3,6 10,5

Viskaforshem AB 2,0 53,7 476 1,2 11,3

FÖRBUNDEN

Södra Älvsborgs räddningstjänst-
förbund (100%)

5,8 57,4 161 4,5 35,8

Sjuhärads kommunalförbund 
(100%)

0,1 9,8 78 0,6 12,5

Totalt bolagen (ej eliminerat, 
exkl förbunden)

155 12 369 2 14

fg år -7 12 058

Stadshuskoncernen
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 1 514 1 502 1 407

Resultat efter finansnetto 78,6 13,7 91,4

Avkastning eget kapital, % 9,2 1,7 12,0

Balansomslutning 7 418 7 262 6 631

Soliditet, bokförd, % 11,5 10,9 11,5

Investeringar 543 971 1 623

I stadshuskoncernen ingår samtliga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag, förutom de allmän-
nyttiga kommunala bostadsbolagen.

Stadshuskoncernen har under 2020 totalt sett genererat ett resultat efter finansnetto på 79 mnkr, vilket 
är 65 mnkr bättre än 2019. Föregående års resultat påverkades av nedskrivningar av anläggningstill-
gångar, vilket inte förekommer i år. För 2020 visar de flesta bolagen god budgetföljsamhet eller något 
bättre resultat än budget. Negativ avvikelse finns hos Borås Energi och Miljö AB, som tappat försälj-
ning till följd av varmare temperaturer än budgeterat, samt hos Borås Djurpark AB som en följd av 
Coronapandemin. Koncernens resultat 2020 påverkas även av fulla kapitalkostnader för Borås Energi 
och Miljö AB:s EMC-investering.

Balansomslutningen har under året ökat med 156 mnkr, främst hänförligt till Borås Elnäts pågående 
investering i en 130 kilovolts-ringledning runt Borås samt nya omvandlingsområden för VA och rein-
vesteringar i Borås Energi och Miljö.

Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 67 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än 2019.

Verksamheten i stadshuskoncernen beskrivs utförligare i respektive bolags avsnitt nedan.
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Borås Stadshus AB - moderbolaget
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 0 0 0

Resultat efter finansnetto -3,0 -2,6 -1,9

Balansomslutning 725 729 710

Soliditet, bokförd, % 63,3 63,1 64,8

Väsentliga händelser under året
Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, all verksamhet sker i dotterbolagen.

Årets underskott har täckts med koncernbidrag från dotterbolagen. Moderbolaget erhöll 67,3 mnkr i 
koncernbidrag från Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Industribyggnader i Borås AB samt 
Borås kommuns Parkerings AB. Till Akademiplatsen AB, BoråBorås TME AB, Borås Djurpark AB 
samt Inkubatorn i Borås AB lämnades koncernbidrag på 65,4 mnkr. Resterande erhållna 1,9 mnkr har 
använts för att finansiera moderbolaget.

Kommunstyrelsens bedömning
Ägartillskottet från Borås Stad 2017 har medfört en kraftigt förstärkt soliditet på 63,3 % per 2020-12-31.

En potentiell risk framöver är att det bokförda värdet på aktier i dotterbolag behöver skrivas ned, beroende 
på bolagens resultatutveckling och då främst för Borås Energi och Miljö AB.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Borås Energi och Miljö AB
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 1 079 1 064 987

Resultat efter finansnetto 52,3 25,8 57,3

Avkastning totalt kapital, % 2,5 1,9 1,8

Balansomslutning 5 211 5 082 4 657

Soliditet, bokförd, % 10,7 10,2 10,8

Investeringar 360 636 1 240

Resultat efter finansnetto, per rörelsegren, mnkr

 2020 2019 2018 Förändring

Fjärrvärme 47 52 61 -5

Övrig energiverksamhet 7 10 11 -3
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Resultat efter finansnetto, per rörelsegren, mnkr

 2020 2019 2018 Förändring

Biogas -18 -20 -11 2

Avfallsverksamhet 9 14 19 -5

Vatten och avlopp 12 -16 3 28

Övrigt och gemensamt -5 -15 -24 10

Boras Waste Recovery AB (dotterbolag) 0 0 -2 0

Väsentliga händelser under året
Borås Energi och Miljö AB har under året slutfört de sista delarna i EMC-projektet (nytt kraftvärme- 
och avloppsreningsverk), med en upparbetad investering på 3,5 mdkr per 2020-12-31. Bolaget har en 
kvarstående tvist med en entreprenör gällande isoleringen i kraftvärmeverket.

Styrelsen har fattat beslut om att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för villor och fritids-
hus, efter ändrade förutsättningar för projektets finansiering. Kommunfullmäktige beslutade i december 
att godkänna investeringen. Kommunfullmäktige har även haft uppe bolagets strategiska arbete kring 
biogasens framtid och framtida dricksvattenförsörjning för ställningstagande.

Under 2020 höjdes VA-taxan med 8 %, fjärrvärmepriset med 1,8 % och avfallstaxan med 1,8 %.

Kommunstyrelsens bedömning
Borås Energi och Miljö AB genererar ett resultat efter finansnetto på 52,3 mnkr, vilket är nästan 8 
mnkr lägre än budget. Den negativa avvikelsen beror på lägre försäljning av fjärrvärme och el till följd 
av varmare temperaturer under året än budgeterat.

Resultatet når varken upp till budget eller till Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 3 % avkastning 
på totalt kapital. Soliditeten uppgår till 10,7 % och når inte målet på 12-15 %.

Bolagets arbete med att implementera EMC in i den normala verksamheten pågår, och är central för 
bolagets fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar balans- och resultaträkning med hög 
låneskuld och höga kapitalkostnader är implementeringen viktig för att hitta synergier och effektivise-
ringar och nå en långsiktigt ökad lönsamhet. Bolaget står även inför fler stora investeringar framåt och 
behöver arbeta med lönsamheten i samtliga rörelsegrenar för att kunna fortsätta med den höga investe-
ringstakten samt för att nå Kommunfullmäktiges ekonomiska mål för bolaget.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.
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Borås Elnät AB
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 307 305 300

Resultat efter finansnetto 68,4 43,6 61,5

Avkastning totalt kapital, % 5,2 3,5 5,2

Balansomslutning 1 471 1 480 1 337

Soliditet, bokförd, % 25,3 23,5 27,2

Investeringar 103 247 194

Ekonomiskt utfall per affärsområde, mnkr

 2020 2019 Förändring

Resultat, AO Elnät 66,3 72,1 -5,8

Resultat, AO Stadsnät 2,0 -28,6 30,6

Nettoomsättning, Elnät 206 74 % 217 77 % -11

Nettoomsättning, Stadsnät 71 26 % 65 23 % 6

Investeringar, AO Elnät 72 69 % 174 71 % -102

Investeringar, AO Stadsnät 31 31 % 73 29 % -42

Väsentliga händelser under året
Inom affärsområde Elnät har utbyggnaden fortsatt av ny elnätsinfrastruktur genom att binda ihop en 
ring med en ny 130 kilovoltskabel runt Borås och genom färdigställandet av en ny nätstation i Kyllared. 
Inom affärsområde Stadsnät har utbyggnaden och utvecklingen av fibernätet fortsatt.

Kommunstyrelsens bedömning
Borås Elnät AB levererar ett resultat på 68 mnkr, vilket är betydligt högre än både budget och resultatet 
2019. Bolaget har erhållit en vitesintäkt samt något högre anslutningsavgiftsintäkter som förklarar bud-
getavvikelsen. Förbättringen jämfört med 2019 beror på att resultatet då belastades av en nedskrivning 
på 25 mnkr.

Bolagets resultat överstiger budget och Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 4 % i avkastning på 
totalt kapital överträffas då utfallet blev 5,2 %. Soliditeten uppgår till 25,3 % vilket är över målet på 
20-25 %.

Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad. Samtidigt medför den stora pågående 
investeringen i 130 kV ringledning och den avslutade bredbandssatsningen ökade finansiella kostna-
der. Intäktsnivåerna kan inte justeras i samma utsträckning till följd av den sänkta intäktsramen för 
affärsområde Elnät för perioden 2020-2023. Det råder ännu osäkerhet kring möjligheterna att använda 
outnyttjade intäkter från tidigare regleringsperioder. Bolagets ansvar att trygga viktig infrastruktur är 
långsiktigt och lönsamheten måste ses över en längre tidsperiod.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.
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Borås Djurpark AB
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 63 65 57

Resultat efter finansnetto -17,6 -13,9 -19,8

Balansomslutning 144 143 152

Soliditet, bokförd, % 1,6 1,9 1,9

Investeringar 4 6 7

Väsentliga händelser under året
Djurparken har utifrån den rådande pandemin haft ett bra besöksår i djurparken och antalet betalande 
besökare blev 197 000, en minskning med 16 000 besökare jämfört med 2019. Parken har kunnat 
ha öppet men med begränsningar utifrån gällande rekommendationer. Däremot har campingen haft 
betydligt färre gästnätter än 2019 på grund av pandemin.

Kommunstyrelsens bedömning
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-12 mnkr 2020 i likhet med budgeterat resultat. Bolagets resultat på -17,6 mnkr når inte resultatkravet 
till följd av Coronapandemin, som medfört betydligt lägre intäkter för campingen och restaurangverk-
samheten.

Bolaget är ett betydelsefullt besöksmål för staden och bidrar till turistekonomiska effekter, och särskilt 
2020 då djurparken lockade besökare till Borås. Efter pandemin är det dock viktigt att bolaget når 
uppsatt resultatkrav och arbetar mot en ökad lönsamhet.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Borås kommuns Parkerings AB
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 41 42 39

Resultat efter finansnetto 10,3 -9,9 12,1

Avkastning eget kapital, % 87,7 -139,4 175,4

Balansomslutning 131 133 64

Soliditet, bokförd, % 9,0 5,4 10,8

Investeringar 8 81 11
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Väsentliga händelser under året
Coronapandemin har haft stor påverkan på bolaget. Till följd av tappade intäkter har bolaget avstått från 
att tillsätta vakanser samt avvaktat med investeringar och en del underhåll. Ett stort antal nya digitala 
parkeringsautomater har installerats under året vilket möjliggör för bolaget att följa beläggningen i realtid.

Kommunstyrelsens bedömning
Borås kommuns Parkerings AB visar ett resultat om 10,3 mnkr, vilket är 2,7 mnkr över budget. Intäkterna 
sjönk drastiskt i början av Coronapandemin vilket medförde kostnadsåtgärder för att minska resultatpå-
verkan. De tidiga åtgärderna och ökad beläggning delar av året bidrar till ett bättre resultat än budgeterat. 
Även Kommunfullmäktiges resultatkrav på 7-8 mnkr uppfylls.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 57 58 62

Resultat efter finansnetto 16,1 17,8 14,8

Avkastning totalt kapital, % 4,3 5,3 3,9

Balansomslutning 437 401 441

Soliditet, bokförd, % 20,6 20,8 18,3

Investeringar 46 8 143

Väsentliga händelser under året
Industribyggnader i Borås AB har under året slutfört byggnationen av Borås Event, som har ersatt 
Rotundan med en ny anpassad byggnad för barn- och familjeaktiviteter.

Eolus 6 AB har lämnat hyresrabatt till hyresgästen för Borås Kongress till följd av Coronapandemin, 
och fått tillbaka en del genom statligt stöd.

Kommunstyrelsens bedömning
IBAB-bolagen levererar ett bra resultat på 16,1 mnkr, nästan 6 mnkr högre än budget. Resultatet innebär 
att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt kapital på 3,5 % uppfylls. Även soliditetsmålet på 
15 % överträffas. IBAB har en god finansiell ställning att möta framtida utmaningar med.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget/bolagen har 
att verka inom.
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BoråsBorås TME AB
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 3 3 5

Resultat efter finansnetto -18,0 -18,4 -14,9

Balansomslutning 20 20 17

Soliditet, bokförd, % 0,6 0,6 0,7

Investeringar 0 1 0

Väsentliga händelser under året
BoråsBorås TME AB har på grund av Coronapandemin fått ställa om marknadsföringen under året 
och de flesta planerade evenemang har ställts in. Dock kunde Street-Art festivalen No Limit Artscape 
Edition arrangeras på Norrby i september.

Kommunstyrelsens bedömning
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket 
var -19,8 mnkr 2020. Bolagets resultat på -18 mnkr uppfyller detta krav och håller sig inom budgeterat 
resultat på -21,2 mnkr. Inställda evenemang till följd av pandemin förklarar resultatförbättringen.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Akademiplatsen AB
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 2 4 3

Resultat efter finansnetto -27,7 -26,2 -15,6

Balansomslutning 61 60 57

Soliditet, bokförd, % 0,2 0,2 0,3

Investeringar 3 1 28

Väsentliga händelser under året
Bolagets båda verksamheter har påverkats av Coronapandemin. Textile Fashion Center har haft halverade 
besökssiffror och för Borås Kongress har genomförandet av möten och kongresser försvårats i olika grad 
under året. Gällande den stämning av bolaget för korttidshyra av LED-skärm i Borås Kongress har dom 
fallit. Bolaget döms att betala ca 1,3 mnkr i skadestånd.
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Kommunstyrelsens bedömning
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-27,8 mnkr 2020. Bolagets resultat på -27,7 mnkr uppfyller detta krav. Omsättningen minskar kraftigt 
då driftsoperatören av Borås Kongress haft stängt delar av året, men eftersom även kostnaderna varit 
lägre och bolaget erhållit hyresrabatt från båda hyresvärdarna hamnar resultatet i nivå med budget.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Inkubatorn i Borås AB
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 9 9 11

Resultat efter finansnetto -2,7 -2,7 -1,9

Balansomslutning 6 6 6

Soliditet, bokförd, % 28,5 32,0 32,7

Investeringar 0 0 0

Väsentliga händelser under året
Under året har 15 nya kunder tillkommit och 5 kunder har gjort en positiv exit från Inkubatorn för att 
klara sig på egna ben.

Kommunstyrelsens bedömning
Bolagets resultat på -2,7 mnkr når inte riktigt upp till Kommunfullmäktiges resultatkrav, vilket var -2,6 
mnkr 2020. Resultatet är dock något bättre än budgeterat resultat på -2,9 mnkr.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.
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Bostadsbolagen
Borås Stad äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag som verkar i de tidigare 
kommunerna. Bostadsbolagen lyder sedan 2013 under ny lagstiftning och ska bedriva sin verksamhet 
enligt affärsmässiga principer.

Generellt sett har Borås Stads bostadsbolag höga belåningsgrader och stora underhållsbehov. Lönsamheten 
är i flera fall ansträngd, men underlättas sedan några år tillbaka av låga marknadsräntor och låg vakans-
grad. Den bokförda soliditeten uppgick i genomsnitt till 17 % vilket är klart under snittet för SABO-
företag i landet. Fastigheternas marknadsvärden överstiger dock de bokförda värdena, och den justerade 
soliditeten, där hänsyn tas till bedömda marknadsvärden är 45 % för bostadsbolagen sammantaget.

De stora behoven av underhåll och nyproduktion ställer krav på lönsamhet och finansiering för bostadsbo-
lagen framöver. Det är därför viktigt att bolagen kan uppnå Kommunfullmäktiges direktavkastningskrav.

I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse per bolag.

Bostadsbolagens nyckeltal
 AB  

Bostäder
Fristad- 

bostäder
Sandhults- 

bostäder
Toarps- 

hus
Viska- 

forshem
S:a 2020 S:a 2019 Riket 

2019*

Lönsamhet

Resultat efter finansnetto, 
mnkr

61,9 3,1 4,0 5,8 2,0 76,8 -19,8

Resultat efter finansnetto, kr/
kvm totyta

132 76 166 168 53 127 -33

Direktavkastning fastighe-
ter, % bokfört värde

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

Direktavkastning fastighe-
ter,  % justerat värde **

3,2 4,2 3,6 5,2 3,0 3,3 3,2

Finansiell balans

Balansomslutning, mnkr 3 713 231 301 230 476 4 951 4 817

Soliditet, % bokförd 18,9 12,8 12,2 10,5 11,3 17,1 16,2 30,9

Soliditet, % justerad  
mdsvärden

48,8 42,0 27,9 24,8 31,8 45,6 42,0

Belåningsgrad, % bokförd 76 83 85 86 86 78 79 65,2

Finansiering

Räntekostnader, kr/m2 66 79 114 69 103 71 70

Genomsnittlig låneränta, % 1,1 1,7 1,1 1,2 1,0 1,1 1,3 1,4

Operativa nyckeltal

Driftnetto, kr/m2 502 415 604 432 488 495 423 433

Underhåll och reparationer, 
kr/m2

194 184 260 215 311 204 241 249

Marknadsmässiga nyckeltal

Antal bostadslägenheter 6 635 611 297 460 505 8 508 8 358
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Bostadsbolagens nyckeltal
 AB  

Bostäder
Fristad- 

bostäder
Sandhults- 

bostäder
Toarps- 

hus
Viska- 

forshem
S:a 2020 S:a 2019 Riket 

2019*

Andel outhyrda lägenheter, % 1,0 0,2 0,7 1,3 0,4 0,9 0,6

Hyresbortfall lägenheter och 
lokaler, mnkr

9,0 0,1 0,6 0,4 0,1 10,2 9,3

Medelhyra lägenheter, kr/m2 1 106 960 1 164 972 974 1 084 1 051

Bokfört värde fastigheter, 
kr/m2

7 418 5 320 12 595 6 574 10 482 7 994 7 904 6 341

* Riket avser SABO-genomsnitt för bolag i kommuner med över 75 000 invånare.

** Direktavkastning: driftnetto dividerat med fastigheternas marknadsvärden.

AB Bostäder i Borås
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 530 506 498

Resultat efter finansnetto 61,9 -24,6 53,8

Direktavkastning, % 3,2 3,2 3,0

Balansomslutning 3 713 36 161 3 394

Soliditet, bokförd, % 18,9 18,0 19,8

Soliditet, justerad, % 48,8 44,9 46,4

Investeringar 187 369 466

Väsentliga händelser under året
I början av året skedde inflyttning i de två nybyggda höghusen på Hulta. Under våren startade nypro-
duktionen av 144 lägenheter, varav en del trygghetsbostäder, på Regementsstaden. Tillsammans med 
Borås Stad pågår planering för ombyggnation av två mötesplatser inom bolagets fastighetsbestånd.

Tvisten med den entreprenör som färdigställde ombyggnationen av Våglängdsgatan 19, och som sedan 
stämde AB Bostäder i Borås under 2019, är inte löst utan ligger hos Borås Tingsrätt för beslut.

Kommunstyrelsens bedömning
Bolaget visar ett resultat om 62 mnkr 2020, vilket överstiger budget med 31 mnkr och ger en direktav-
kastning på 3,2 %, att jämföra med Kommunfullmäktiges krav på 3 %. Även resultatkravet på 40 mnkr 
före utrangeringar uppfylls. Budgetavvikelsen utgörs främst av en fastighetsförsäljning samt mindre utfört 
underhåll och stoppade badrumsrenoveringar till följd av pandemin. Bolagets resultat behöver fortsätta 
vara på denna nivå för att klara såväl avkastningskrav samt möta utmaningar med höga utrangerings-
kostnader och underhållsbehov de kommande åren.

Den avyttring av 911 lägenheter som gjordes 2016 medförde att bolaget fick ett kraftigt ökat eget kapital 
och en initialt minskad skuld, vilket även stärkte soliditeten. Soliditeten har sedan dess försvagats till 
följd av höga investeringar och minusresultat 2019. Den bokförda soliditeten når inte soliditetsmålet på 
20 %. Den justerade soliditeten uppgår till 48,8 % då marknadsvärdet på fastighetsbeståndet kraftigt 
överstiger de bokförda värdena och når målet på 40 %.
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Behovet av fler bostäder är stort och AB Bostäder i Borås är en viktig aktör för att kommunen ska klara 
av bostadsförsörjningen.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Fristadbostäder AB
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 40 40 39

Resultat efter finansnetto 3,1 -0,3 3,8

Direktavkastning, % 4,2 3,3 4,8

Balansomslutning 231 225 231

Soliditet, bokförd, % 12,8 11,9 11,7

Soliditet, justerad, % 42,0 42,0 37,3

Investeringar 8 5 3

Väsentliga händelser under året
Förberedelserna för en nybyggnation av 29 trygghetsbostäder i centrala Fristad har fortsatt och bygglov 
lämnades in i slutet av året. Byggprojektet planeras att påbörjas sommaren 2021.

Under året har en ombyggnation av en förskola till två lägenheter gjorts.

Kommunstyrelsens bedömning
Årets resultat på 3,1 mnkr är något bättre än budget, vilket främst beror på lägre värmekostnader. 
Direktavkastningen uppgår till 4,2 % och överstiger avkastningskravet på 3,5 %.

Bolaget har en genom åren stabil finansiell ställning med hög soliditet. Låga investeringsnivåer de senaste 
åren stärker soliditeten på bokförda värden och gör att målet på 10 % nås. Starka marknadsvärden innebär 
att den justerade soliditeten överstiger målet på 25 %.

Det är av vikt att bolaget fortsatt når avkastningskravet framöver för att klara kommande investeringar, 
ökat underhåll och ökad skuldsättning.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.
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AB Sandhultsbostäder
Nyckeltal, mnkr

 2020 2019 2018

Omsättning 27 25 20

Resultat efter finansnetto 4,0 0,2 1,6

Direktavkastning, % 3,6 3,5 3,5

Balansomslutning 301 299 325

Soliditet, bokförd, % 12,2 11,2 10,4

Soliditet, justerad, % 27,9 27,5 18,7

Investeringar 7 0 96

Väsentliga händelser under året
Bolaget har färdigställt en ombyggnation av lägenheter samt två lokaler till lägenheter på Ekvägen i 
Sandhult.

Kommunstyrelsens bedömning
Sandhultsbostäder gör ett bra resultat 2020 som överstiger budget med 2 mnkr. Pandemin har medfört 
att planerat inre underhåll inte har kunnat genomföras och resultatförbättringen utgörs främst av lägre 
underhållskostnader. Direktavkastningen uppgår till 3,6 % och överstiger avkastningskravet på 3,5 %.

Soliditeten stärks i och med årets positiva resultat och överstiger målet på 10 % på bokfört värde. Även 
justerad soliditet överstiger uppsatt mål på 25 % då marknadsvärdena är starka.

Det är viktigt att bolaget fortsätter nå en hög resultatnivå och kravet på direktavkastning framöver för 
att klara ökat underhållsbehov och på sikt även höjda räntor.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

AB Toarpshus
Nyckeltal, mnkr
 2020 2019 2018

Omsättning 34 29 28

Resultat efter finansnetto 5,8 0,9 0,9

Direktavkastning, % 5,2 3,1 2,7

Balansomslutning 230 250 177

Soliditet, bokförd, % 10,5 7,3 9,8

Soliditet, justerad, % 24,8 28,0 38,1

Investeringar 9 75 29
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Väsentliga händelser under året
Nybyggnationen av 50 lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors har färdigställts med inflyttning i 
etapp 2 under april.

Kommunstyrelsens bedömning
Bolaget gör ett starkt resultat på 5,8 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än budget.  Resultatförbättringen 
utgörs främst av lägre underhållskostnader då pandemin satt stopp för planerat inre underhåll. 
Direktavkastningen uppgår till 5,2 % och överstiger avkastningskravet på 3,5 %.

Det starka resultatet stärker soliditeten på bokförda värden och målet på 10 % nås. Justerad soliditet 
uppgår till 24,8 % och ligger precis på gränsen till målet på 25 %.

Kommunstyrelsen konstaterar att Toarpshus har betydande utmaningar i det stora underhållsbehovet 
och ökade kapitalkostnader till följd av nyproduktionen. Trots ett gynnsamt ränteläge och låga vakanser 
har bolaget svårt att nå önskvärd lönsamhet. Det är av största vikt att bolaget når en högre vinstnivå och 
direktavkastning framöver, även när budgeterat underhåll kan genomföras, för att klara sina utmaningar.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Viskaforshem AB
Nyckeltal, mnkr
 2020 2019 2018

Omsättning 43 42 42

Resultat efter finansnetto 2,0 3,9 4,4

Direktavkastning, % 3,0 3,8 4,0

Balansomslutning 476 428 410

Soliditet, bokförd, % 11,3 12,1 11,6

Soliditet, justerad, % 31,8 27,9 27,3

Investeringar 58 27 6

Väsentliga händelser under året
Nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen har fortsatt under året och beräknas vara inflytt-
ningsklara under våren 2021. I slutet av året påbörjades byggnationen av 30 trygghetsbostäder i centrala 
Viskafors.

Kommunstyrelsens bedömning
Viskaforshem visar ett resultat lika med budget, och en direktavkastning på 3 % vilket inte når upp till 
ägarens krav på 3,5 %.
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De pågående nybyggnationerna och en lägre resultatnivå än de senaste åren försvagar soliditeten, men 
som ändå uppnår målet för bokförd soliditet på 10 % och för justerad soliditet på 25 %.

Bolaget har en hög belåningsgrad och är starkt räntekänsligt. Det är av största vikt att bolaget framöver 
når avkastningskravet för att klara pågående investeringar och ökad skuldsättningsgrad.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Förbunden

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva räddningstjäns-
ten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat 2020 på 
5,8 (0,4) mnkr. Borås Stads bidrag 2020 till förbundet var 85,4 (83,5) mnkr.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun 
är adjungerade till förbundet. Borås Stads ägarandel är 55 %.

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis 
ska förbundet:

• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion

• Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning

• Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myn-
digheter och organisationer på regional nivå.

Kommunalförbundet redovisar ett resultat på 0,1 (-0,9) mnkr. Borås Stads bidrag till förbundet 2020 
(förbundsbidrag samt medlemsavgift för Navet och Medarbetarcentrum) var 16,3 (16,1) mnkr.
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Hållbart Borås
Enligt Vision Borås 2025 är målet en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensionerna samverkar.

Borås Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska 
skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. För att minska skillnaderna 
arbetar vi med utvalda målområden kring de livsvillkor som människor lever under, vilka bland andra 
omfattar en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete, en god försörjning, ett bra boende och en 
god livsmiljö. Arbetet präglas av en bred samverkan samt fokus på främjande, kunskapsbaserade och 
tidiga insatser.

Under 2020 har vi bland annat arbetat med att stärka det kommunala aktivitetsansvaret. Detta genom 
att etablera en tvärsektoriell enhet som arbetar kartläggande, uppsökande och motiverande gentemot 
målgruppen unga, både på individ- och gruppnivå. Vi har fortsatt att utveckla det familjecentrerade 
arbetssättet som är en hälsofrämjande arena för föräldrar och andra viktiga vuxna kring barn. En annan 
viktig insats som är i uppstarten är Arenaskola. Sjöboskolan har blivit utvald att bli en arena där man 
öppnar upp skolan efter lektionstid och där fler aktörer kan verka och bidra till skolans kompensatoriska 
uppdrag. Om fler kan bidra till barns sociala, motoriska och kognitiva utveckling kan skolan få bättre 
möjligheter att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. Där kan även ett aktivt områdesarbete ske där flera 
aktörer från det offentliga, näringslivet och idéburen sektor får möjlighet att medverka på ett sätt som 
stärker barnens skolframgång och fullföljd studiegång. Att se skolan som en arena i lokalsamhället kan 
vara en strategi för att lyfta och utveckla ett helt område och blir på så sätt även viktigt även för frågor 
som rör tillit, trygghet och sammanhållning.

Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, det vill säga en kommun som ligger långt 
fram inom hållbar utveckling. Miljöarbetet präglas ibland av händelser som ligger bortom den egna 
verksamhetens kontroll, som till exempel en global pandemi.

Det är svårt att veta vad som är ett resultat av miljöarbete, eller är ett resultat av pandemins effekter. 
Men de tydligaste effekterna av pandemin är mer webbmöten och arbete hemifrån med dator och nät-
uppkoppling. Konsekvensen har bland annat inneburit att tjänstebilsanvändningen inom Borås Stad 
minskat, och med den också växthusgasutsläppen från fordonsflottan. Minskningen av klimatutsläpp 
ligger i nivå med Borås Stad koldioxidbudget som beslutades 2019. Trafikintensiteten har också minskat 
på Borås vägar, och mätningar av luftföroreningar indikerar en förbättrad luftkvalitet i Borås jämfört 
med föregående år.

I efterföljande följande avsnitt fördjupas delar av hur Borås Stad arbetar med hållbarhet.

Välfärdsbokslut - för ett socialt hållbart Borås
Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala hållbarheten i Borås och utgår från det nationella folk-
hälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation”. Välfärdsbokslutet beskriver med hjälp av 
nyckeltal utvecklingen inom de områden som påverkar den sociala hållbarheten.

Sedan 2001 har Borås Stad sammanställt Välfärdsbokslut. Data samlas in årligen genom att använda 
befintlig nationell och lokal statistik. Staden genomför dessutom egna enkätundersökningar i årskurs 6, 
årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet vartannat år. Fram till år 2012 togs årliga välfärdsrapporter fram 
men sedan år 2013 görs rapporten vartannat år.
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Genom att i Välfärdsbokslutet uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områ-
den och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och upp-
följning, t.ex. i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället anpassas och utformas utifrån de grupper 
som har störst behov.

Varje avsnitt i Välfärdsbokslutet utgår från den sociala dimensionen i Agenda 2030 samt de mänskliga 
rättigheterna som tillhör. De globala mål som särskilt beaktar den sociala hållbarheten är: Ingen fattig-
dom, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen samt Fredliga 
och inkluderande samhällen.

Omvärld
I ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige fortsatt god. För stora delar av befolk-
ningen utvecklas folkhälsan positivt. Men skillnader i hälsa och förutsättningar för en god 
hälsa består, både mellan olika socioekonomiska grupper och mellan kvinnor och män. 
De sociala och ekonomiska konsekvenser som riskerar uppstå i samband med Covid-19-
pandemin ökar riskerna för att skillnader mellan grupper i samhället kommer öka ytterligare. 
 
En förutsättning för social hållbarhet är att det råder samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda 
och att det som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättig-
heterna säkerställs. Det som erbjuds behöver bidra till att alla människor är inkluderade.

Social hållbarhet i Borås – indikatorer
I tabellen presenteras några av de nyckeltal som mäts i Borås Stads Välfärdsbokslut. Samtliga data är de 
senast uppdaterade siffrorna och i procent. I rapporten Välfärdsbokslut 2020 – för ett socialt hållbart 
Borås, som kommer att publiceras i mitten av 2021, kommer indikatorerna även vara uppdelade på 
geografiska områden och fler åldrar. Dessutom kommer fler indikatorer under avsnitten att presenteras.
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Sammanställning nyckeltal
 Kvinnor Män Alla Trend

Fattigdom

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (2018) i.u i.u 7,1 Positiv

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd (2019) 0,6 0,6 0,6 Oförändrad

Hälsa och Välbefinnande

Medellivslängd (2019) Obs! Inte procent 84,6 80,5 i.u Oförändrad

Bra självskattat hälsotillstånd (2020) 69 74 72 Oförändrad

Arbete

Förvärvsarbetande, 20-64 år (2019) 78,5 81,4 80,0 Oförändrad

Invånare 16-24 år som varken arbetar  
eller studerar (2018)

5,9 6,5 6,2 Positiv

Inkludering och deltagande

Invånare 18-64 år som avstår från  
att gå ut ensam (2020)

47 16 31 Negativ

Invånare 18-64 år med avsaknad av  
tillit till andra (2020)

31 30 30 Oförändrad

Hållbara städer och miljöer

Trångboddhet i flerbostadshus enl. norm 2 (2019) 18,4 21,3 19,8 Oförändrad

Utbildning

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (2020) 87,5 85,7 86,6 Positiv

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (2019) 44,4 33,4 38,8 Positiv

Källa: Kolada, Jämföraren

Utifrån nyckeltalen finns utmaningar i att fler är oroliga för att gå ut ensamma. Framför allt är 
skillnaden mellan män och kvinnor något att verkligen beakta. Trångboddheten är också en fortsatt 
utmaning i arbetet för hållbara städer. Precis som utmaningen att skillnader mellan olika socioeko-
nomiska grupper verkar öka över tid. Några av nyckeltalen har en positiv trend. Att ha i åtanke är att 
bland dessa nyckeltal är det endast andel elever i åk 9 med behörighet till yrkesprogram där en siffra 
för år 2020 kan rapporteras. Här får vi anta att Covid-19-pandemin kan komma att påverka flera av 
nyckeltalen negativt när mer aktuell data kan redovisas.

Arbetet framåt
Under året har en uppföljning av nämndernas och bolagens användande av Välfärdsbokslutet i budget- 
och planeringsarbetet genomförts. Detta i enlighet med det beslut som togs i Kommunfullmäktige den 
29 september 2019. Uppföljningen visar att majoriteten av alla nämnder och bolag arbetar med områden 
som Välfärdsbokslutet berör. En del arbetar direkt med områden i bokslutet, andra arbetar med sådant 
som berör områden i bokslutet. Det går dock genom inkomna svar att konstatera att bokslutet berör 
näst intill alla nämnder och bolag.

Förvaltningar och bolag använder bokslutet på olika sätt. I vissa fall finns det ingen tydlig process 
kring hur bokslutet används utan det är kunskap som nyttjas omedvetet. I andra fall beskrivs bokslutet 
användas medvetet och på strategisk nivå i arbetet med prioriteringar. Bokslutet ses i dessa fall som en 
kunskapsbas för att kunna göra rätt insatser eller omprioriteringar. Bokslutet använd också som kom-
plement till egna analyser.
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I de fall bokslutet används omedvetet eller inte alls beskrivs den huvudsakliga problematiken vara bris-
ten på kunskap om bokslutet eller brist på rutiner att arbeta utifrån bokslutet. Det saknas rutiner och 
arbetssätt för hur bokslutet kan användas, men också rutiner för att veta om bokslutet används eller inte. 
I de fall bokslutet används medvetet sker arbetet på en förvaltningsövergripande- och ledningsnivå av 
verksamhetsutvecklare, chefsfunktioner eller förvaltningskontrollers.

Förvaltningarna och bolagen önskar i användandet av Välfärdsbokslutet en tydlighet kring vilka områden/
avsnitt som berör respektive förvaltning och bolag. Detta kommer därför att läggas till i Välfärdsbokslutet 
2020. Välfärdsbokslutet kommer också avslutas med slutsatser och rekommendationer i det fortsatta 
arbetet, efter önskemål från förvaltningar och bolag. Vidare kommer Välfärdsbokslutet att kompletteras 
med verktyg och metoder för att öka användbarheten av bokslutet i arbetet för social hållbarhet.

Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhet är en mänsklig rättighet som handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 
lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet. Jämställdhet är också ett av de 17 globala målen i 
Agenda 2030.

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, samt de sex delmålen vilka listas nedan:

• 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

När dessa mål appliceras på kommunal nivå skapar de aktiviteter över hela verksamheten. De tar sam-
tidigt vitt skilda former beroende på var i organisationen målen tolkas in i det ordinarie arbetet. För att 
integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i det kommunala arbetet så arbetar Borås Stad utifrån 
strategin om jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektivet 
beaktas i all politik som påverkar människors villkor. Detta för att säkerställa att jämställdhetsperspek-
tivet inte hamnar i skymundan.

Vidare är Borås Stad sedan 2009 anslutet till CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet 
på lokal och regional nivå. Deklarationen ska användas som ett verktyg för att integrera jämställdhets-
perspektivet i alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och 
servicen till invånarna.

I årsredovisningen följs nämndernas intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet upp genom att 
de effekter nämnden har uppnått inom området beskrivs. Fokus är att beskriva hur det dagliga arbetet 
kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom verksamheten, dels pågående eller planerade projekt 
med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling. Nedan följer bra exempel på aktiviteter som 
genomförts i nämnderna under året.

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. För att upprätt-
hålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning görs årligen en lönekartläggning med 
syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kartläggning 
görs inom både lika och likvärdiga arbeten. Eventuella skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de 
har ett indirekt eller direkt samband med kön. Avdelningen personal och förhandling leder utbildning 
i kompetensbaserad rekrytering för att säkra en icke diskriminerande rekryteringsprocess.
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Tekniska nämnden arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs.

Borås Stadsteater, som är en del av Kulturnämnden, har under flera år arbetat med att skapa en mer 
jämställd arbetsplats. Programläggningsarbetet är inriktat på att engagera och lyfta fram fler kvinnliga 
konstnärer. Efter det uppmärksammade metoo-uppropet, som visade att flertalet scenkonstinstitutioner 
har problem med sexuella trakasserier, har verksamheten även fokuserat på utbildning såsom föreläsning 
om härskartekniker och makt men även i kommunikation.

Flera av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kuratorer har deltagit i framtagandet av Borås Stads 
handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med hedersrelaterat våld”. Handboken ska 
under våren 2021 implementeras i verksamheten och ska utgöra ett stöd för skolorna i arbetet med våld i 
nära relationer. Förvaltningen har också arbetat fram rutiner för att främja, något som nu implementerats 
i verksamheten. Under läsåret 20/21 kommer förvaltningen att följa upp könsuppdelad frånvarostatistik 
och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys.

Vård- och äldrenämnden använder könsuppdelad statistik (där det finns) i uppföljningar för att kunna 
göra analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden följer ex könsuppdelad statistik om bistånds-
bedömda och utförda insatser mm. Även i analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kva-
litetsregister används könsuppdelad statistik. Skillnader mellan män och kvinnor tas med när resultaten 
i undersökningar analyseras och åtgärder tas fram.

Miljö i Borås Stad 2020 – ett både förlorat och 
vunnet år
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, det vill säga en kommun som ligger långt 
fram inom hållbar utveckling. Miljöarbetet präglas ibland av händelser som ligger bortom den egna 
verksamhetens kontroll, som till exempel en global pandemi.

Det är svårt att veta vad som är ett resultat av miljöarbete, eller är ett resultat av pandemins effekter. 
Men de tydligaste effekterna av pandemin är mer webbmöten och arbete hemifrån med dator och nät-
uppkoppling. Konsekvensen har bland annat inneburit att tjänstebilsanvändningen inom Borås Stad 
minskat, och med den också växthusgasutsläppen från fordonsflottan. Minskningen av klimatutsläpp 
ligger i nivå med Borås Stad koldioxidbudget som beslutades 2019. Trafikintensiteten har också minskat 
på Borås vägar, och mätningar av luftföroreningar indikerar en förbättrad luftkvalitet i Borås jämfört 
med föregående år.

Nedtill följer exempel på aktiviteter och händelser kopplat till miljö i Borås. Under våren 2021 kommer 
Borås Stads miljörapport 2020, som är en uppföljning av kommunkoncernens miljömål. Rapporten 
kommer att finnas tillgänglig att läsa på boras.se
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Energi och klimat i Borås Stad
Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning har, jämfört med 2016, mins-
kat med drygt 12 procent. Energianvändningen har inte minskat kontinuerligt genom åren. Den största 
minskningen skedde under 2020, vilket sannolikt beror på att 2020 var ett ovanligt varmt år som resul-
terade i ett minskat energibehov för uppvärmning av lokaler och bostäder. Flera kommunala lokaler har 
också varit stängda på grund av pandemin.

Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har sedan 2015 minskat med 51 
procent. Borås Stads miljömål är att till och med år 2021 minska användningen av fossila bränslen med 
60 procent jämfört med utgångsåret 2015.

Bild. Utsläpp av koldioxidekvivalenter (även effekten av andra växthusgaser utöver koldioxid är inräknat) 
från flygresor, Borås Stads fordonsflotta samt privata bilar i tjänst under åren 2016 till 2020.

Utsläppen, räknat i koldioxidekvivalenter, från Borås Stads tjänsteresor med bil och flygresor minskade 
med 18 procent under 2020 jämfört med 2019 (se bild). Minskningen beror till stor del på att antalet 
flygresor och resor med privatbil i tjänst minskat till följd av pandemin. Utsläppsminskningen från 
tjänsteresor ligger i linje med den minskningstakt per år som är satt i Borås Stads koldioxidbudget.

Antal online-möten via Teams och Skype har i Borås Stads organisation ökat kraftigt, från 674 möten 
februari månad 2020, till 11 300 december månad 2020. Fler online-möten är ett direkt resultat av 
pandemin. Trenden för online-möten har ökat stadigt under hela 2020. Mer hemarbete i kombination 
med en större nedstängning av samhället har också inneburit minde fordonstrafik i Borås.

Statistik från Tekniska förvaltningen visar att trafiken i centrala delar av Borås minskat mellan 6 till 
10 procent under 2020. Det har också gett avtryck i luftkvaliteten i Borås och högst sannolikt är det 
pandemin som är orsaken till förändringen. Även om väderfaktorer spelar en stor roll för vilka halter av 
kvävedioxid och partiklar (PM10) som mäts från mätstationen på Kungsgatan, kan ett trendbrott ses. 
Under åren 2018 och 2019 har halterna av partiklar och kvävedioxid varit höga, under 2020 har dock 
halterna minskat. De värden som utmärker sig är att såväl dygnsmedel- som timmedelvärden för kväved-
ioxid sjunkit år 2020. Årsmedelvärdet för kvävedioxid år 2020 är det lägsta sedan mätningarna började 
år 2012 på Kungsgatan. Samma trend ses dock inte för partiklar (PM10), det är en haltminskning, men 
inte lika uppenbar som för kvävedioxid.
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Natur i utveckling
Under 2020 bestämdes det för att utreda ett nytt kommunalt naturreservat på drygt 32 hektar i Gåshult, 
Bredared. Gåshult är en av de finaste miljöerna som finns i odlingslandskapet inom kommunen och 
här återfinns ett flertal ovanliga arter av växter kopplade till betesmarker och slåtterängar. Med hjälp 
av statliga LONA-bidrag och Borås Stads naturvårdsfond påbörjades restaurering av markerna under 
2020. Reservatet planeras att invigas 2022.

Borås Stads naturvårdsfond har till syfte att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. Privatpersoner, 
föreningar, företag och även den egna organisationen inom Borås Stad kan söka pengar från fonden. 
Mer information om naturvårdsfonden finns på Boras.se. Under 2020 har naturvårdsfonden tilldelat 
754 000 kronor till 10 sökande. Medel har gått till restaurering av betesmarker och stängsling, bland 
annat till det kommande naturreservatet Gåshult. Bidrag har också getts till anläggning och restaurering 
av dammar för att bland annat gynna större vattensalamander.

Under 2020 har invasiva främmande arter varit en fråga som diskuterats i många olika sammanhang. 
Borås Stad har under ett par år med hjälp av allmänheten inventerat de vanligast förekommande invasiva 
växterna i Borås. Hur dessa arter ska hanteras i olika kommunala processer är en viktig fråga som behöver 
en lösning. I dagsläget görs inga bekämpningsinsatser av Borås Stad utom på några få testytor. Arbete 
kommer pågå under 2021 om hur dels ansvarsfördelningen kring bekämpningen av invasiva växter ska 
se ut, och dels hur arbetet ska finansieras.

Landsbygdsutveckling, skräpmätning och Chemgroup
Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad, som finansierats av Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 
avslutades under 2020. Projektet har pågått från 2017 till 2020 och syftet har varit att synliggöra, utveckla 
och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden. Under projektåren 
genomfördes bland annat kampanjen Sjuhäradsbornas hemesterfavoriter (kampanj för att semestra i sin 
egen hemort). Ett annat exempel är att en digital karta, Smarta Kartan Sjuhärad, (smartakartan7H.se) 
utvecklats. Smarta Kartan Sjuhärad samlar verksamheter där du kan låna, byta, hyra, ge och få i Sjuhärad.

Skräpmätning, genomförd av Borås Rent och Snyggt, i centrala Borås år 2020 visade att det i genomsnitt 
fanns 4,13 skräp per 10 kvadratmeter. Det kan jämföras med 2019 års resultat på 5,5 skräp och den 
första mätningen som gjordes 2012 då antalet skräp per 10 kvadratmeter var 7,23. Den procentuella 
minskningen av skräpföremål, från 2012 till 2020, är på 43 procent. Målet som Kommunfullmäktige 
har satt upp är att nedskräpningen ska minska med 50 procent från 2012 till 2020, det målet har ännu 
inte uppnåtts.

Ett kemikaliehanteringssystem, Chemgroup, är införskaffat från hösten 2020 och håller på att imple-
menteras i Borås Stads organisation. Syftet med kemikaliehanteringssystemet är att ha kunskap om vilka 
kemikalier som hanteras inom organisationen och att i förlängningen fasa ut kemikalier som är farliga 
för människor och miljö. Det är Servicekontoret som förvaltar och driver systemet, kostnaden fördelas 
på alla förvaltningar och bolag i kommunkoncernen.
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Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunallagens 8 kap 18 § skall årsredovisningen godkännas av Kommunfullmäktige. Det bör 
inte ske innan Kommunfullmäktige beslutat om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras nämnderna. 
Kommunfullmäktige skall också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. Nämndernas ekonomiska 
ansvar gäller över årsskiftet och eventuella budgetavvikelser, dvs resultatet efter kommunbidrag, skall 
föras över till nästkommande år som ackumulerade resultat. Detta gäller såväl över- som underskott. 
Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen.

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 
130 695 000 kr överförs från tidigare år till 2021 enligt 
Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Nämndernas  
resultat och verksamhet.

Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 
177 439 000 kronor omdisponeras från tidigare år till 2021 
enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar.

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2021  
disponera 1 015 000 kr av sitt ackumulerade resultat till 
användning av klimatkompensationsfonden.

Anmälningsärenden som behandlas i samband med  
årsredovisning 2020 läggs till handlingarna.

I övrigt godkänns Årsredovisning 2020 för Borås Stad.

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi 
och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås 
kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i 
Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs  
till handlingarna.
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Stadsrevisionens samman- 
fattande bedömning av Borås 
Stads årsredovisning 2020
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad 
enligt God redovisningssed, lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet 
är uppfyllt. Koncernperspektivet och de risker som finns i de kommunala koncernföretagen kan dock 
vägas in och beaktas i större utsträckning.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen bedömer att andra viktiga användare, såsom kommuninvånare, 
organisationer, staten m.fl., i större utsträckning bör beaktas vid utformning av årsredovisningen. En 
tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet bör eftersträvas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig.

När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Av Kommunfullmäktiges 
indikatorer uppnås inte 20 av 26 (77 %) målvärden. När det gäller Kommunfullmäktiges uppdrag har 
11 av 26 (42 %) uppdrag inte genomförts under året. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen avse-
ende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag försvårats med anledning av coronapandemin. 
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförande av Kommunfullmäktiges upp-
drag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. Förvaltningsberättelsens avsnitt om god ekonomisk 
hushållning ska innehålla en utvärdering gällande verksamhetsmål och uppdrag, vilket saknas. Borås 
Stad saknar därutöver riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen har utvecklats i jämförelse med tidigare år. En fortsatt 
utveckling av årsredovisningen är enligt Stadsrevisionen av vikt för att tydliggöra kommunens utveckling 
för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter.
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